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(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้แก่เกษตรกร วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือ 1) รับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพ่ือให้
เกษตรกรสมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟาร์ม 2) ให้เกษตรกรสมาชิกมีแม่โคที่มีคุณภาพไปทดแทน    
โคนมปลดระวาง และ 3) ลดต้นทุนการผลิต สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเริ่มด าเนินโครงการ
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินโครงการในระยะต่อไป  

ผลการประเมิน พบว่า มีการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงแล้วทั้งหมดจ านวน 8 แห่ง ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยสหกรณ์ท่ีได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 จ านวน 3 สหกรณ์ และสหกรณ์โคนม
ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารปี 2560 จ านวน 5 สหกรณ์ รวมจ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
729 ราย คิดเป็นร้อยละ 182.25 ของเป้าหมาย สหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารได้ด าเนินการรับฝาก
ลูกโคเพศเมีย แล้วจ านวน 1,712 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 28,411,558 บาท จ านวนโคสาวท้องที่เกษตรกร
ถอนคืน 1,199 ตัว มูลค่าการถอนคืนโคสาวท้องรวม 55,221,199 บาท เกษตรกรที่ถอนคืนโคสาวท้อง
จากโครงการได้แม่โคที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวางในฟาร์ม โดยเกษตรกรได้รับปริมาณน้ านมดิบ
จากแม่โคในโครงการสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง 0.71 กิโลกรัม/ตัว/วัน ด้านอัตราการผสมติดแม่โค       
ในโครงการจะมีอัตราการผสมติดอยู่ที่ 1 - 2 ครั้ง ในขณะที่แม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองมีอัตราการผสมติดอยู่ระหว่าง   
2 - 3 ครั้ง เกษตรกรมีรายจ่ายในการเลี้ยงโคทดแทนเฉลี่ย 48,500 บาทต่อตัว ในขณะที่มีรายจ่ายในการถอนคืน
โคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ยเพียง 46,056 บาท/ตัว โดยเกษตรกรมีรายจ่ายในการเลี้ยงโคทดแทนสูงกว่า
รายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ย 2,444 บาท/ตัว และเมื่อค านวณรายได้จากปริมาณน้ านม
ดิบที่เกษตรกรได้รับจากแม่โคในโครงการฯ ซึ่งสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองจ านวน 0.71 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 3,898 บาท/ตัว/ปี  

ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการโดยสหกรณ์ท่ีได้รับการ
จัดตั้งให้เป็นธนาคารได้มีการด าเนินการรับฝากลูกโคเพศเมีย และถอนคืนเป็นโคสาวท้องเกษตรกรได้แม่โคที่มี
คุณภาพไปทดแทนโคนมที่ปลดระวางในฟาร์ม และสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทน รวมทั้งมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและปรับปรุงแก้ไข  คือเกษตรกรมีรายจ่าย
ในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการน้อยกว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกร และมีอัตรา
การผสมติดง่ายกว่า แต่ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรบางรายที่ไม่ส่งโคทดแทนเข้าร่วมโครงการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นฟาร์ม
ขนาดเล็กสามารถดูแลโคนมทดแทนในฟาร์มเองได้และบางสหกรณ์มีความกังวลในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในการ
บริหารจัดการฟาร์มโดยเฉพาะค่าอาหารข้น เนื่องจากระยะเวลาในการเลี้ยงโคทดแทนจนกระทั่งเป็นโคสาวท้อง  
ใช้ระยะเวลาหลายเดือน ในส่วนของอาหารหยาบสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง บางสหกรณ์   



(ค) 

มีแปลงหญ้าแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ซึ่งสหกรณ์แก้ไขปัญหาโดยใช้อาหารผสมส าเร็จรูป (TMR) 
ในการเลี้ยงโคทดแทน และบางสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปปลูกหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ขายให้กับ
สหกรณ์ อีกท้ังสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2560 บางสหกรณ์เพ่ิงเลี้ยงโคทดแทนในระบบคอกรวมเป็น
ครั้งแรก เจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคทดแทนระบบคอกรวม นอกจากนี้ยังมีสมาชิกธนาคาร
บางรายไม่ถอนคืนโคสาวท้อง เนื่องจากเห็นว่าราคาถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการค่อนข้างสูง ส่งผลให้บาง
สหกรณ์ต้องรับภาระในการเลี้ยงโคสาวท้องต่อไป  

 ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกธนาคารได้แม่โคนมที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง และ
สหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารมีโคทดแทนเข้าร่วมโครงการหมุนเวียนอยู่ตลอด ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
โครงการ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรสมาชิกเกี่ยวกับการผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยสนับสนุนให้เกษตรกร
ส่งโคทดแทนเข้าร่วมโครงการและถอนคืนเป็นโคสาวท้องมากข้ึน รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
สหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่ปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ จ าหน่ายให้กับสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอาหารหยาบในการเลี้ยงโคทดแทน และเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารให้แก่สหกรณ์ รวมทั้ง
สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงโคทดแทนของสหกรณ์ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทักษะ
การผสมเทียมซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างละเอียด หรือต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพ่ือให้การ
เลี้ยงโคทดแทนของสหกรฺณ์มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้สหกรณ์ควรมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้เกษตรกร
ถอนคืนโคสาวท้องในด้านอ่ืนด้วย อาทิ ให้เกษตรกรฝากเงินที่ได้จากการขายฝากไว้กับสหกรณ์ เมื่อถึงเวลาถอนคืน
ก็ช าระเงินส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้น หรือสนับสนุนให้เกษตรฝากเงินรายเดือนไว้กับสหกรณ์เพ่ือใช้ในการถอนคืนโคสาวท้อง
เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยลดภาระในการหาเงินมาถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกรได้  

 

ค าส าคัญ: ลูกโคนมเพศเมีย โคสาวท้อง โคนมปลดระวาง อัตราการผสมติด รอบการให้น้ านมของโคนม อาหารข้น 
อาหารหยาบ อาหารผสมอาหารเสร็จ พืชอาหารสัตว์ และการผสมเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ง) 

Executive Summary 
 

The dairy cow bank project is a project under the agricultural products bank project, which 
is an important policy of the Ministry of Agriculture and Cooperatives on improving quality of 
life, decreasing and increasing production cost and efficiency of farmers. The project has 
been implemented since 2016. which aims to 1) deposit female dairy calves with a 
consignment basis and redeem pregnant dairy cows in advance to participating farmers in order 
to reduce the burden on raising their own calves, 2) ensure - good quality cows to replace 
the discharged cows, and 3) reduce farmers’ production cost and gain higher income. This 
evaluation is ongoing evaluation to reveal whether the project’s objectives are reached or not 
and to provide other findings and suggestions for improving the project implementation in 
the future. 

The evaluation of the project’s targets accomplishment revealed that eight banks 
had already been established according to the project’s target. Three and five agricultural 
cooperatives had been set up as the banks in 2016 and 2017, respectively. There were 729 
farmers participating in the project, which accounted for 182.2 5  percent of the project’s 
target. The cooperatives had already started to receive the consigned calves and give the 
redeemed cows to farmers. The total numbers of the calves were 1,712 heads. The total and 
average values of those calves were 28.4 million baht. The total numbers of the redeemed 
cows were 1,199 heads, with the value of 55.2 million baht. The farmers received more raw 
milks from the cows raised by the cooperatives than the cows fostered by their own by 0.7 
kg per head per day. 

The conception rate of the former and the latter type of the cows was one to two times 
and two to three times, respectively. The farmers had average cost of 48,500 baht per head on 
nurturing their calves on their own farm compared to 46,056 baht per head on redeeming 
the cows from the cooperatives. More raw milks ( 0 .7  kg per head per day) from the cows 
redeemed from the cooperatives resulted in an increase in the farmers’ income by 3,898 baht 
per head per year. 
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Although, the majority of the project’s targets and objectives both outputs and outcomes 
were fulfilled, there are some findings and suggestions on the project implementation that 
should be amended as follows: 

Some farmers were still not interested in depositing their calves on consignment basis 
to the cooperatives because they thought that they can raise calves on their own small farms. 
Some cooperatives were concerned about operating capital for farm management, especially 
expense on concentrated feed, because it took several months to raise a calf until it grows 
up as a cow. The majority of the cooperatives did not have a grass plot to produce roughage 
for the calves. Some cooperatives had a grass plot but it was not enough for demand for 
using. While some cooperatives solved the problem of roughage shortage by using Total Mixed 
Ration (TMR) diet instead, other cooperatives encouraged farmers to plant grasses or forage 
crops for selling to the cooperatives. Moreover, the staffs of some cooperatives , which has 
been formed as a bank in 2017, still has no experience in fostering the calves in the integrated stall 
system because it was the cooperatives’ first time in fostering them in this system. Some farmers still 
did not redeem the cows from the cooperatives because they thought that the cost of 
redeeming them is too high. It affected some cooperatives having to bear further the burden 
of nurturing the cows. 

There are some recommendations for the relevant agencies and cooperatives, namely 
they should encourage the farmers to deposit more their calves on consignment basis to the 
cooperatives through increasing the project publicity and strengthening awareness of the 
projects’ benefits. Relevant agencies should provide sources of operating capital to the 
cooperatives to enable them to continue implementing the project. In order to solve and reduce the 
cooperatives’ problem of lacking roughage for bringing up the calves and food cost, farmers 
should be encouraged to grow grasses and forage plants for dispensing to the cooperatives. Staffs 
who are responsible for raising the calves of cooperatives should be provided all relevant 
knowledge and skills, especially the artificial insemination skill, in order to increase the 
cooperatives’ efficiency of bringing up the calves. Furthermore, cooperatives should have other 
methods to encourage the farmers to redeem the cows. Those methods should be able to 
reduce the burden in earning money for redeeming the cows. For example, requiring the 
farmers to deposit money received from selling the cow on consignment with the 
cooperatives ; therefore, they will pay only the increasing difference in prices, or encouraging 
the farmers to deposit money with the cooperatives monthly to use for redeeming the cows at 
the redeeming time. 
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ค ำน ำ 
 

 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้แก่เกษตรกร โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จึงได้ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นของโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานโครงการ รวมทั้งวางแผนการด าเนินโครงการในระยะต่อไป 
 ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการที่ได้
กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้การประเมินผลในครั้งนี้ เกิดความสมบูรณ์ จึงใคร่
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจ
ต่อไป 
 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 ปัจจุบันความต้องการน้้านมโคเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี แต่การผลิตน้้านมโคในประเทศ  
ยังเติบโตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นฟาร์มขนาดเล็ก 
เฉลี่ยเลี้ยงแม่โคนมไม่เกิน 20 ตัว ด้วยข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ท้าให้ไม่สามารถขยายฟาร์มเพ่ิมขึ้น การขยายฟาร์ม 
ต้องใช้เงินลงทุนสูงเกษตรกรรายย่อยมีเงินทุนน้อย หากเกษตรกรจะเพ่ิมปริมาณโคนมในฟาร์มของตนเอง
จะต้องเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงที่ยังไม่ให้ผลผลิตจ้านวนมากขึ้นควบคู่ไปกับการเลี้ยงโคนมที่ให้ผลผลิต เมื่อโคนม
ทดแทนฝูงในฟาร์มเกินสัดส่วนที่เหมาะสมจะท้าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ที่ส้าคัญเกษตรกรส่วนใหญ่
ขาดการเอาใจใส่ดูแลโคนมที่ยังไม่ให้ผลผลิต โดยเฉพาะการให้อาหารข้นและอาหารหยาบที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกโคนมท้าให้ไม่สมบูรณ์ตามวัยเนื่องจากดูแลไม่ทั่วถึง ลูกโคนมทดแทนฝูง
เติบโตช้าการผสมติดยืดเวลาออกไปท้าให้แม่โคนมทดแทนฝูงมีประสิทธิภาพการผลิตต่้า ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพและปริมาณน้้านมดิบที่ได้น้อยลงและต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน หากเกษตรกรมีการเลี้ยงโคนมทดแทน
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการฝูงโคนมและการจัดการอาหารที่เหมาะสมจะท้าให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพ่ิมปริมาณการผลิตน้้านมโคที่ได้มาตรฐานเป็นการ
ขยายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นฟาร์มรายย่อยที่มีข้อจ้ากัดด้านพื้นที่การเลี้ยงและขาดแคลนเงินทุน
ได้เข้าถึงวัตถุดิบ เช่น โคสาวท้องที่พร้อมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี รักษาอาชีพโคนมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 
เป็นการลดต้นทุนการผลิต จึงเห็นควรจัดท้าโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการแม่โคคุณภาพดีไปเลี้ยงทดแทนโคนมปลดระวางในฟาร์ม โดยใช้วิธีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์โคนมด้าเนินการจัดท้าฟาร์มกลางเพ่ือเลี้ยงโคสาวทดแทนฝูง
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมีแนวทางในการด้าเนินงานตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์ โดยอาจรับซื้อ
ลูกโคเพศเมียอายุ 3 – 6 เดือน หรือโคสาวรุ่นจากสมาชิกน้ามาเลี้ยงและผสมประมาณ 1 – 2 ปี เมื่อตั้งท้องได้ 
3 เดือน จะจ้าหน่ายคืนแก่สมาชิกเจ้าของโคก่อนเป็นอันดับแรก หากเจ้าของโคไม่ซื้อจะขายแก่สมาชิกรายอ่ืน ๆ 
หรือเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการ โดยการเลี้ยงของสหกรณ์จะเน้นการจัดการให้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับช่วงอายุซึ่งการให้อาหารข้นและหยาบที่เหมาะสมจะช่วยให้โครุ่นมีการผสมติดเร็วขึ้นรอบหมุนเวียนของการ
ให้น้้านมโคเร็วขึ้นส่งผลให้อัตราการให้นมต่อตัวสูงขึ้นด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 รับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟาร์ม 
 1.2.2 เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีแม่โคที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง 
 1.2.3 เพื่อลดต้นทุนการผลิต สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.3.1 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 ได้แก่  1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ้ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

2) สหกรณ์โคนมพิมาย จ้ากัด จังหวัดนครราชสีมา และ 3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ้ากัด จังหวัดพัทลุง ซึ่งทั้ง 3 สหกรณ์
มีฟาร์มกลางเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงอยู่แล้ว และด้าเนินการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงมาก่อน 

1.3.2 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560 ได้แก่ 1) ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ้ากัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด จังหวัดชลบุรี 3) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ 
จ้ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 4) สหกรณ์โคนมล้าพูน จ้ากัด จังหวัดล้าพูน และ 5) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ้ากัด 
จังหวัดขอนแก่น โดยชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้และตะวันตก จ้ากัด และสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด มีฟาร์มกลาง
เลี้ยงโคนมทดแทน และด้าเนินการเลี้ยงมาก่อนแล้ว ส่วนสหกรณ์ที่เหลือด้าเนินการก่อสร้างและรับฝาก 
โคนมทดแทนเพ่ือเข้าร่วมโครงการในปี 2560  

งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) กู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
และ 2) เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
ในปี 2559 ได้รับเงินสนับสนุนในลักษณะเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จ้านวน 
25 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทน สหกรณ์ที่ได้รับการ
สนับสนุนได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ้ากัด 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จ้ากัด และ 3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ้ากัด 

ส้าหรับสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารโคนมทดแทนฝูงในปี 2560 จะได้รับเป็นเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ้านวน 2 งบ คือ งบโครงการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จ้านวน 
7,700,000 บาท ได้รับการสนับสนุนในปี 2559 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงเรือน 1 โรง ซื้อรถแทรกเตอร์  2 คัน 
เครื่องผสมอาหารส้าเร็จรูป (TMR) 1 เครื่อง และซื้อลูกวัวจ้านวน 100 ตัว โดยสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก ่
1) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ้ากัด 2) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด และ 3) ชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้และตะวันตก จ้ากัด และงบอุดหนุนส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง จ้านวน 4,950,000 บาท สหกรณ์
จ่ายสมทบ 1,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุนในปี 2560 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทน 
ซื้อลูกโค และอาหารโค สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ สหกรณ์โคนมล้าพูน จ้ากัด และสหกรณ์โคนม
ขอนแก่น จ้ากัด  
1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1.4.1 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขายลูกโคเพศเมีย อายุ 3 – 6 เดือน หรือโคสาวรุ่นให้แก่สหกรณ์
เพ่ือเลี้ยงให้ได้คุณภาพ 
 1.4.2 สหกรณ์เลี้ยงโคประมาณ 1 – 2 ปี จนผสมติดเป็นโคสาวท้อง อายุ 3 เดือน ขายคืนให้แก่สมาชิก
หรือเกษตรกรรายอ่ืนด้วยเงินสดหรือหักจากค่าน้้านมดิบ โดยการเลี้ยงของสหกรณ์จะเน้นการจัดการด้าน
อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงอายุ ซึ่งการให้อาหารข้นอาหารหยาบในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้โครุ่น
ผสมเทียมติดเร็วขึ้น รอบหมุนเวียนของการให้น้้านมโคเร็วขึ้น และอัตราการให้นมต่อตัวสูงขึ้น 
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1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
 1.6.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยที่มีพื้นที่จ้ากัดสามารถจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น โคสาวท้อง
โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 
 1.6.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากโคสาวทดแทนฝูงที่ได้รับการจัดการอาหารอย่างดี
จากสหกรณ ์
 1.6.3 ผลตอบแทนที ่ได้จากการด้าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง สามารถน้ามาตั ้งเป็น
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาคุณภาพน้้านมดิบแก่สมาชิกสหกรณ์หมุนเวียนกันไป 
 1.6.4 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีภาระการเลี้ยงโคนมกินฟรีลดลง มีเวลาที่จะดูแลโคนมที่ให้ผลผลิต
มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 1.6.5 เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
 1.6.6 เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรที่มีทุนน้อยได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเพ่ิมมากข้ึน 



บทที่ 2  
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1. ความส าคัญของการประเมินผล 
 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจัดตั้ง
และพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชน
โดยก าหนดมาตรการด าเนินงานเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร
(กลุ่มเดิม) มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร้อม  (รายใหม่) และ
มาตรการที่ 3 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินค้าเกษตร
ประกอบด้วย 7 ธนาคาร ได้แก่ 1) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 2) ธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ 3) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 4) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 5) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง
6) ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม และ 7) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รับฝาก
ลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟาร์ม 2) ให้เกษตรกร
สมาชิกมีแม่โคนมที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง และ 3) ลดต้นทุนการผลิต สมาชิกสหกรณ์มีรายได้
เพ่ิมขึ้น วิธีการด าเนินงานธนาคารจะรับฝากลูกโคอายุ 3 – 6 เดือน หรือโคสาวเลี้ยงจนกระทั่งตั้งท้อง 3 เดือน 
พร้อมให้สมาชิกไถ่ถอนคืนหรือขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายอ่ืนที่ต้องการขยายฝูงแม่โครีดนมแต่มีพ้ืนที่
เลี้ยงจ ากัด การถอนคืนโคนมสมาชิกอาจช าระเงินซื้อคืนเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ โดยหักจากค่าน้ านมดิบหรืออ่ืน ๆ 
ขึ้นอยู่กับระเบียบหรือข้อก าหนดของแต่ละสหกรณ์ โดยให้มีการจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน กู้ยืม และมีก าหนด
อัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับระเบียบของสหกรณ์ และธนาคารโคนมทดแทนฝูงนี้ต้องมีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพ่ือการ
ปฏิรูปภาคการเกษตรในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในระยะยาว โดยให้เกษตรกร 
เป็นศูนย์กลางและเน้นบูรณาการเชิงพ้ืนที่ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร จึงเห็น สมควรประเมินผล
โครงการเพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
 2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย 
         1) ธนาคารที่ได้รับการจัดตั้งในปี 2559 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ (2) สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา และ (3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 
จังหวัดพัทลุง 
  2) ธนาคารที่ได้รับการจัดตั้งในปี 2560 จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ (1) ชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้และตะวันตก จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด จังหวัดชลบุรี (3) สหกรณ์
โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ (4) สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด จังหวัดล าพูน และ 
(5) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 
         1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ 
         2) ประธานสหกรณ์หรือผู้จัดการสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ 
         3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละธนาคาร 
 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของธนาคารที่ได้รับการจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และธนาคาร
ที่ได้รับการจัดตั้งในปี 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2561) 
2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การเลี้ยงแบบปล่อยในแปลงหญ้า หมายถึง การเลี้ยงแบบปล่อยให้โคหาอาหารกินเองอย่างอิสระ
ในแปลงหญ้า ซึ่งจะเป็นแปลงหญ้าตามธรรมชาติหรือแปลงหญ้าที่ปลูกเพ่ือเตรียมไว้เลี้ยงโคโดยเฉพาะ การเลี้ยง
โคแบบปล่อยนี้จะท าให้โคได้รับความเป็นอิสระมากที่สุด และคุ้นเคยกับภูมิอากาศในสภาพธรรมชาติมากที่สุด   
แต่อากาศต้องไม่ร้อนเกินไป หรือฝนมากเกินไป ในการเลี้ยงโคแบบปล่อยแปลงนั้น ต้องใช้พ้ืนที่มากพอสมควร
จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของโค โดยทั่วไปจะใช้พ้ืนที่ประมาณ 5 – 6 ไร่ต่อโคนม 1 ตัว และจะต้องมีการ
ดูแลแปลงหญ้าอยู่เสมอไม่ให้แปลงหญ้าโทรมจนเกินไป และควรสร้างที่ส าหรับโคใช้หลบแดดด้วยเพ่ือให้โค     
ได้พักในร่มบ้าง การเลี้ยงโคแบบนี้เป็นวิธีที่ลงทุนน้อยที่สุด เพราะอาหารอาศัยเพียงหญ้าเท่านั้น จึงเหมาะกับ
เกษตรกรที่มีทุนน้อยหรือเพ่ิงเริ่มต้นเลี้ยงหรืออาจหรืออาจใช้ในกรณีที่เลี้ยงโคนมที่สามารถทนร้อนได้ดี หรือโค
ที่อยู่ระยะปลายของการให้นมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 การเลี้ยงแบบปล่อยในลานหรือในคอก หมายถึง การเลี้ยงโคให้อยู่เพียงในคอกเท่านั้น ซึ่งคอกนี้จะเป็น
ลานไว้ให้โคได้เดินออกก าลังกายไม่ให้เครียด แต่อิสระจะจ ากัดกว่าวิธีแรก และข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องของ
อาหารนั่นหมายถึงเป็นข้อดี เนื่องจากอาหารทั้งหมดผู้เลี้ยงจะเป็นคนหามาให้โคจะได้กินแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยง
เท่านั้นและอาหารส่วนใหญ่มักจะมีคุณภาพ ข้อดีที่เห็นได้ชัดของการเลี้ยงวิธีนี้ก็คือ ปริมาณน้ านมที่ได้จะได้
มากกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า เนื่องจากอาหารที่กินเข้าไปนั้นไม่ต้องสูญเสียไปกับพลังงานที่ใช้ในการ
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เดินหาอาหาร และผู้เลี้ยงยังสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารให้โคกินได้ง่ายเพราะโคจะไม่
เลือกกินอาหาร และง่ายต่อการควบคุมเรื่องพยาธิ การเลี้ยงแบบนี้พ้ืนที่ ๆ ใช้เลี้ยงจะลดลงด้วย โดยทั่วไปจะใช้
พ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตรต่อโค 1 ตัว และพ้ืนที่ในการปลูกหญ้าอีกประมาณ 1 – 2 ไร่ต่อโค 1 ตัว แต่สิ่งที่
เพ่ิมขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารโค เช่น ค่าแรงงานในการตัดหญ้า ค่าอาหารข้น และต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การรักษาแปลงหญ้ามากกว่าเดิมอีกด้วย 
 การเลี้ยงแบบปล่อยล่ามยืนโรง หมายถึง การเลี้ยงโคโดยผูกล่ามโคให้อยู่กับที่หรือที่เรียกว่า “ซอง”  
ซึ่งจะใช้พ้ืนที่น้อยที่สุด เนื่องจากไม่ต้องการให้โคเสียพลังงานไปกับการเดิน เพ่ือที่จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตน้ านมดิบ
ของโค ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้จะใช้พ้ืนที่ 3 – 4 ตารางเมตรต่อโค 1 ตัว การเลี้ยงแบบล่ามยืนโรงนี้ โคจะได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุด การจัดการ เช่น การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิจะท าได้เต็มที่ การให้อาหารท าได้ตาม
ก าหนด และความต้องการของโคท าให้ได้นมมาก เหมาะอย่างยิ่งส าหรับโคที่มีความสามารถในการให้นมสูง 
และเป็นวิธีที่เหมาะกับพื้นที่ ๆ สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
แม้ว่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่ก็มีข้อจ ากัดอยู่เช่นกัน นั้นคือในเรื่องของการลงทุน เนื่องจากจะต้อง
ก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานซึ่งต้องลงทุนมากเป็นอันดับแรก และต้องจ่ายค่าอาหารมากที่สุดรวมไปถึงต้องมี
การท าความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ าเสมอทุกวัน ซึ่งหมายถึงจะต้องใช้แรงงานมากที่สุดด้วยนี่คือต้นทุนที่เพ่ิม
ขึ้นมา แต่ถ้ามีการจัดการที่ดีผลตอบแทนที่ได้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดใน 3 รูปแบบ 
 แม่โครีดนม หมายถึง แม่วัวที่เลี้ยงไว้ส าหรับรีดนม 
 แม่โคแห้งนม หรือ แม่โคดราย หมายถึง แม่โคทีพั่กระยะหรือหยุดให้นม 
 โคสาวท้อง หมายถึง โคสาวในระยะตั้งท้องจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ  650 
กรัม/วัน ซึ่งถ้าหากมีการเลี้ยงโคทดแทนให้เจริญเติบโตได้อย่างสม่ า เสมอตั้งแต่ลูกโคก็จะท าให้น้ าหนักโคสาว
เมื่อคลอดลูกตัวแรกประมาณ 550 – 560 กิโลกรัม 
 โคสาวรอผสม (อายุ 12 เดือนขึ้นไป) หมายถึง โคที่มีอายุ 12 เดือนขึ้นไป และอยู่ระยะวัยเจริญพันธุ์  
โคสาวในระยะนี้ต่อมน้ านมมีการเจริญและพัฒนาเท่า ๆ กับการเจริญเติบโตของร่างกายจนกระทั่งโคสาวถึงอายุ
ผสมพันธุ์ และเมื่อโคสาวได้รับการผสมพันธุ์ และตั้งท้องต่อมน้ านมจะมีการเจริญและพัฒนาเร็วกว่าการ
เจริญเติบโตของร่างกายตามอิทธิพลของฮอร์โมนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการพัฒนา
ของเต้านมอย่างต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์และต่อมน้ านมมีการสร้างนมน้ าเหลือง จนกระท่ังโคสาวคลอดลูก 
 โครุ่น (หย่านม – 12 เดือน) หมายถึง โคที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนกระทั่ง 12 เดือน โครุ่น
ในระยะนี้มีความส าคัญมากต่อความก้าวหน้าของผลผลิตน้ านมในฟาร์มในปีถัด ๆ ไป  นอกเหนือจากการ
ปรับปรุงผลผลิตน้ านมจากพันธุกรรม เนื่องจากในช่วงนี้ ลูกโคจะมีการพัฒนาของระบบ เต้านมเร็วกว่าการ
เจริญเติบโตของร่างกาย ประมาณ 1.8 ถึง 3.5 
 ลูกโค (ตั้งแต่แรกคลอดถึงหย่านม) หมายถึง ลูกโคตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหย่านม ซึ่งส่วนใหญ่จะหย่านมที่อายุ
ประมาณ 3 เดือน ลูกโคในระยะนี้การเจริญเติบโตของร่างกาย และการพัฒนาระบบเต้านมของลูกโคมีการ
เจริญเติบโตใกล้เคียงกัน 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1
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 โคคัดทิ้ง หมายถึง โคท่ีให้ลูกประมาณ 5 - 6 รุ่น เริ่มเป็นโคแก่ที่ให้ผลผลิตน้ านมลดลง ปริมาณนมที่ได้ 
ไม่คุ้ม หรือผสมติดต่ าก็ปลดแม่โค 
 โคนมทดแทนฝูง ประกอบด้วย ลูกโค โคเล็ก โครุ่น โคสาว และโคสาวท้อง สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 
50% ของฝูงแม่โคทั้งหมด เช่น ถ้ามีแม่โค 20 ตัว ควรมีฝูงโคทดแทนไม่เกิน 10 ตัว ถ้าฟาร์มเกษตรกรมีฝูง    
โคทดแทนมากเกินไปย่อมมีผลต่อรายได้ของฟาร์มเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูฝูงโคทดแทน แต่ถ้า
เกษตรกรมีการจัดการเลี้ยงดูฝูงโคทดแทนที่ดีจะสามารถลดสัดส่วนฝูงโคทดแทนได้ 
 การขายฝาก หมายถึง สมาชิกได้ขายโคนมทดแทนฝูงให้กับสหกรณ์ ในลักษณะชั่งน้ าหนัก ซึ่งใน
ปัจจุบันสหกรณ์รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 90 บาท หลังจากเลี้ยงจนตั้งท้องได้ 5 – 7 เดือน จึงขายคืนให้กับ
สมาชิกเจ้าของเดิมก่อน หากเจ้าของเดิมไม่ซื้อคืนทางสหกรณ์จึงขายให้สมาชิกรายอ่ืนที่ต้องการต่อไป 
 การฝากเลี้ยง หมายถึง การน าโคนมทดแทนที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 18 เดือนไปฝากเลี้ยงภายในศูนย์    
เมื่อศูนย์เลี้ยงจนตั้งท้อง 5 – 7 เดือน จึงส่งคืนสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเสียค่าเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ 1,250 บาท    
โดยหักจากน้ านมดิบในแต่ละงวด 
 อาหาร “TMR” มาจาก Total Mixed Ration หรือ Complete Ration (CR) หรืออาหารผสมส าเร็จรูป
ที่ผลิตขึ้นมาจากการน าอาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยต้องค านวณสัดส่วน
ของอาหารทั้ง 2 ชนิด จากน้ าหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้วน าไปเลี้ยงโคนม - โคเนื้อ แทนการ
เลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะแยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้น เช่น ในโคนมผู้เลี้ยงจะให้อาหารหยาบตลอดทั้งวัน
แบบให้กินเต็มท่ี และให้อาหารข้นเสริมวันละ 1 - 2 ครั้ง/วัน ขณะรีดนม เป็นต้น 
 การเป็นสัด หมายถึง ระยะเวลาที่แม่โคหรือโคสาวพร้อมที่จะรับการผสมพันธุ์  โดยโคจะร้องบ่อย ๆ 
กระวนกระวาย สนใจโคตัวอื่น เลียและดมตัวอ่ืน อวัยวะเพศบวมแดง มีเมือกไหลจากช่องคลอด 
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
 2.5.1 การตรวจเอกสาร 

การประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง มีการศึกษาด้าน
การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 88.89 ส่งโคเข้าร่วมโครงการเนื่องจาก   
ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนม ร้อยละ 48.15 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโคนมทดแทน และร้อยละ 11.11 
ช่วยลดมลภาวะทางกลิ่นและน้ าเน่าเสียในฟาร์มของเกษตรกร รูปแบบการเลี้ยงโคนมทดแทน ในระยะแรก   
เป็นลักษณะการฝากเลี้ยง โดยสมาชิกช าระเงินค่าเลี้ยงดูโคนมทดแทนเป็นรายเดือน โดยเกษตรกรร้อยละ 
56.52 มีความพึงพอใจต่อโคสาวท้องที่รับคืนในระดับมากที่สุด เนื่องจากโคสาวท้องที่เกษตรกรได้รับคืนมี
สุขภาพดี สมบูรณ์ และแข็งแรง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) นอกจากนี้จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการยังมีน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากสมาชิกบางรายมีความกังวลในการเป็นหนี้ผูกพัน
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเป็นรายเดือน เกษตรกรบางรายคิดว่าเลี้ยงโคนมทดแทนเองที่ฟาร์มมีต้นทุนต่ ากว่า 
และสามารถขายโคนมทดแทนได้ทันทีหากมีความต้องการใช้เงิน 
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จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ปรับรูปแบบการเลี้ยงโคนมทดแทนเป็น 2 รูปแบบ คือ การรับโคนมทดแทน
เข้ามาเลี้ยงในลักษณะฝากเลี้ยง (รูปแบบเดิม) และการรับโคนมทดแทนมาเลี้ยงในลักษณะขายขาด โดยมีการ
เสนอแนะให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้นและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรเห็นข้อดีของการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการให้เพียงพอ เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับความต้องการของเกษตรกรที่ประสงค์ส่งโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการทั้งสอง
รูปแบบได้ กรณีมีโคนมตายระหว่างการเลี้ยงควรมีการถ่ายภาพเพ่ือเป็นหลักฐาน จัดท าใบรับรองการตายและ
แจ้งให้แก่สมาชิกเจ้าของโคนมทราบทันทีเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อโครงการ รวมทั้งจัดท าแปลงหญ้าให้
เพียงพอต่อจ านวนโคนมทดแทนในโครงการ และจัดหาเครื่องมือทุ่นแรงให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่มีเวลาดูแลโคนมในโครงการได้ท่ัวถึงมากข้ึน 

ด้านต้นทุนในการเลี้ยงโคนมทดแทนในรูปแบบวัวหลุม นั้น แบ่งเป็น ต้นทุนในการเลี้ยงโคสาว
ทดแทนระยะเวลา 16 เดือน มีต้นทุนเฉลี่ย 16,000 บาทต่อตัว หรือ 1,000 บาทต่อเดือน มีอัตราการ
เจริญเติบโตวันละ 750 กรัมต่อวัน และต้นทุนในการเลี้ยงโคสาวตั้งท้องที่อายุ 6 เดือน ใช้ระยะเวลาในการ
เลี้ยง 23 เดือน มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 480 กิโลกรัมต่อตัว อัตราการผสมติด ร้อยละ 75 อัตราการสูญเสียจาก
การตายหรือการผสมไม่ติดร้อยละ 1.67 ลักษณะการเลี้ยงวัวหลุมเป็นแบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงแบบ    
ยืนโรงและแบบปล่อยลาน มีหลังคาป้องกันแดดและฝนท าให้โคไม่เครียด และลดปัญหาด้านกีบและข้อบวมได้ 
เมื่อเลี้ยงโคนมครบรอบ 4 เดือน จะได้ปุ๋ยชีวภาพจ านวน 83 ตัน จ าหน่ายกิโลกรัมละ 2 บาท คิดเป็นรายได้
เท่ากับ 166,000 บาทต่อคอก โดยการจัดการมูลและปัสสาวะโคในรูปแบบวัวหลุมยังช่วยลดมลภาวะทางกลิ่น
และของเสียจากการประกอบอาชีพโคนมได้อีกด้วย (กรมปศุสัตว์ , 2556) 

ถ้าวิเคราะห์ต้นทุน และการประหยัดต่อขนาดของการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงในประเทศไทย       
โดยเปรียบเทียบระหว่างฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย และศูนย์รับเลี้ยงโคสาวทดแทน พบว่า ต้นทุนในหมวด
อาหารมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือต้นทุนหมวดแรงงาน โดยต้นทุนสองหมวดนี้คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ต้นทุนรวม โดยต้นทุนเฉลี่ยในการเลี้ยงโคนม ทดแทนฝูง 1 ตัว ของฟาร์มโคนมขนาดเล็กมีมากที่สุด รองลงมา
เป็นฟาร์มขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เท่ากับ 43,301.24 33,473.87 และ 30,205.08 บาทต่อตัว ตามล าดับ 
เมื่อศึกษาถึงการประหยัดต่อขนาดในการเลี้ยงโคสาวทดแทนฝูงโดยใช้สมการถดถอย (Regression analysis)    
โดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด พบว่า เมื่อเลี้ยงแม่โคนมจ านวนมากข้ึนจะท าให้ต้นทุนเฉลี่ยในการเลี้ยงโคสาวทดแทน
ฝูงลดลง โดยต้นทุนจะลดลงต่ าสุดเมื่อมีจ านวนแม่โคนมประมาณ 20 ตัว หลังจากนี้ถ้าเพ่ิมจ านวนแม่โคนมแล้ว
จะท าให้ต้นทุนเฉลี่ยในการเลี้ยงโคนมทดแทนเพ่ิมขึ้น โดยช่วงที่เหมาะสมในการเลี้ยงแม่โคนมเพ่ือให้ต้นทุนการ
เลี้ยงโคนมสาวทดแทนฝูงต่ า คือ เลี้ยงแม่โคนมอยู่ในช่วง 15 - 25 ตัว (กมล ไพศาลศิริวัฒน์, 2547)   

สรุป จากการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นท าให้ผู้ประเมินได้ทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการ
เลี้ยงโคนมทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ต้นทุน และขนาดฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยง
โคนมทดแทน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ประเมินจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด ต่อไป 
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 2.5.2 แนวคิด และทฤษฏี 
 1) แนวคิดเกี่ยวกับการการประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่วัดและท าการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้ง
ผลกระทบเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การประเมินผลโครงการแบ่งตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี้ 
(บรรเทิง มาแสง, 2546) 
 1.1) การประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ (Pre Evaluation) เป็นการประเมินผลก่อนที่
จะจัดท าหรือน าโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพ่ือศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้
ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้นจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เป็นการประเมินผล
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 
 1.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลโครงการในขณะที่มีการด าเนินโครงการ หลังจากที่ได้มีการด าเนินโครงการได้ระยะหนึ่ง เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าหรือปัญหาในการด าเนินโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงานตาม
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว 
นอกจากนี้บทเรียนที่ได้ยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
 1.3) การประเมิลผลเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) การประเมินผลเมื่อโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่มากน้อย
เพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็น
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอ่ืน
ต่อไป 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อ้างใน วัฒนา, 2553) 
ตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่น าเสนอความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดท ากิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) 

ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1) ทรัพยากรต่าง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชนที่แผนงาน

สามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดท าโดยใช้ทรัพยากร 

กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระท าที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะท า 
กิจกรรมการพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ (Outputs , Outcomes และ Impacts)  

2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน
และอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 
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2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพและ
ระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1  - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยาว 
วัดได้ภายใน 4 - 6 ปี และน าไปสู่ผลกระทบได้ภายใน 7 - 10 ปี  

2.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่ เกิดขึ้นในองค์การ 
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงานที่ปรากฎในช่วง 7 - 10 ปี ของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะท าการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 
 นักประเมินผลบางท่านเห็นว่าตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นทฤษฎีแผนงาน (Program Theory) 
เพราะว่าเน้นการอธิบายกระบวนการท างานของแผนงานที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดแผนงาน 
 

“ทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นจริงๆ ส าหรับการ
ด าเนินงานของแผนงาน”  

“ถ้าได้น า
ทรัพยากรเข้าสู่
แผนงานแล้ว...ก็
จะจัดท ากิจกรรม

ได”้  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ได้แล้ว...ก็จะส่ง
มอบผลิตภัณฑ์/
บริการให้แก่

ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ตามที่ตั้งใจได้ 

แล้วเสร็จ...ก็จะท า
ให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์ตามที ่
ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ 
ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้ว...ก็จะส่งผล

ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ชุมชน 

หรือระบบตามที่
คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impacts) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) 
                                            ที่มา : W.K. Kellogg Foundation, 2004 : p3 
 

 

3) แนวคิดการด าเนินงานรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 
แนวคิดการด าเนินงานรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร คือ การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

รับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป วัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
รวมทั้งอาจส่งคืนเป็นสินค้าเกษตรผลผลิต หรือตัวเงิน ขึ้นอยู่กับของก าหนดของชุมชน ในการก าหนดเงื่อนไข
การให้บริการของธนาคารสินคา้เกษตรของชุมชนนั้น ๆ 
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คะแนนมาก  -  คะแนนน้อย 

         จ านวนระดับ 

4) การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัดบางตัวสามารถวัดได้ง่าย โดยเฉพาะที่แสดงออกทางกายภาพสังเกตเห็นได้ชัดแจ้ง 

เช่น เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่างได้ชัดเจน เช่น ระดับการศึกษา อายุ เป็นต้น ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัย
สามารถจะวัดค่าของตัวชี้วัดเหล่านี้โดยมาตราวัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ยาก แต่มีตัวชี้วัดบางตัวที่          
ผู้ประเมินผลต้องการจะวัด แต่ตัวชี้วัดนั้นสังเกตหรือสอบถามถึงความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก เช่น ทัศนคติ ความรู้ 
ความเข้าใจ ค่านิยม และความพึงพอใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดพวกนี้ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัย
ต้องสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพ่ือที่จะวัดข้อเท็จจริงนั้นได้อย่างแม่นย า (Validity) และเที่ยงตรง (Reliability)      
ซ่ึง ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือที่จะใช้วัดตัวแปรด้วยวิธีที่นิยมใช้กันในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป    
คือ เครื่องมือวัดด้วยวิธีของ Likert  
 วิธีนี้คิดค้นโดย Dr. Rensis Likert ผู้อ านวยการของ Social Science Research Center 
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อ ค.ศ.1935 เป็นวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานวิจัย โดยเฉพาะ
มักน ามาใช้ในการวัดทัศนคติของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพราะท าได้ง่ายและได้ผลดีพอสมควร วิธีการได้มาซึ่ง
เครื่องมือวัดของ Likert นี้มีขั้นตอนในการปฏิบัติคือ  

4.1) ผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อความ หรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดมาจ านวนหนึ่ง 
โดยการเขียนให้มีจ านวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริง ๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปน ๆ กัน
ทั้งท่ีมองในด้านดี และท่ีมองในด้านไม่ดีแต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลาง ๆ 

4.2) ก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น ในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เช่น 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4.3) ก าหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับซึ่ งโดยทั่วไป มักนิยมที่จะให้
คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับความคิดเห็น 
คะแนน 

ส าหรับข้อความที่เป็นบวก  
(ด้านดี) 

คะแนน 

ส าหรับข้อความที่เป็นลบ  
(ด้านไม่ดี) 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มาก 
เห็นด้วย/ค่อนข้างมาก 
ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ต่อจากนั้นน ามาก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีวิธีค านวณหาช่วงของคะแนนได้ ดังนี้ 
    

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    =    
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โดยที่คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากที่สุดตามแบบสอบถามเท่ากับ 5 คะแนน 
         คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยท่ีสุดตามแบบสอบถามเท่ากับ 1 คะแนน 
         จ านวนระดับ คือ ก าหนดระดับการวัดไว้ 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/    
ไม่เห็นด้วย/ ไม่แน่ใจ/เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง (หรือจะก าหนดเป็น น้อย/ค่อนข้างน้อย/ปานกลาง/
ค่อนข้างมาก/มาก) 
  เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย  = (5-1) /5 = 0.80 จากนั้นน าช่วงคะแนนไป
ก าหนดระดับความส าเร็จตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี้ 
 

ค่าคะแนน ผลการประเมินผล 
1.00 – 1.80 
1.81 – 2.60 
2.61 – 3.40 
3.41 – 4.20 
4.21 – 5.00 

                 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย 
                 ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย 
                 ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
                 เห็นด้วย/ค่อนข้างมาก 
                 เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มาก 

   

  ในการก าหนดระดับคะแนน สามารถก าหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับ 
ผู้ประเมินผลจะก าหนด ซึ่งวิธีการค านวณค่าคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2.5.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2559-2560 
 

2.6 วิธีการประเมินผล 
2.6.1 รูปแบบประเมินผล 

         จากการศึกษาแนวคิดแบบจ าลองโลจิค (Logic Model) ได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินผลครั้งนี้ ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ 
(Outcomes) โดยค านึงถึงระยะเวลาและกระบวนการด าเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ 

 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

กิจกรรม

(Activities) 

ผลผลิต

(Outputs) 

ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

งบประมาณ 
- ความพอเพียง/ทันเวลา 

สหกรณ์โคนม 
- สหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ความเพยีงพอของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินงานโครงการ 

เกษตรกรสมาชิก 
- เกษตรกรที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 

โคนมทดแทน 
- โคทดแทนที่ เข้ าร่วม
โครงการ 

ก าหนดรูปแบบและชี้แจง
แนวทางการด าเนินงาน
ธนาคาร 
- ระดับความเหมาะสม/
จ านวนครั้งในการชี้แจง 

ก า ร คั ด เลื อ ก ส ห ก ร ณ์     
เข้าร่วมโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
ความพร้อมสหกรณ์ 

การก าหนดกฎ ระเบียบ 
และแนวทางการ
ด าเนินงานธนาคาร 
 - ระดับความเหมาะสม 

การสนับสนุนสุขอนามัยสัตว์ 
 - การผสมเทียม สุขอนามัย
สัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด) 

การจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทน 
- สหกรณ์ ท่ีได้รับจัดตั้งเป็น
ธนาคาร 

การชี้ แ จงแนวทางการ
ด าเนินงานธนาคาร 
 - คณะกรรมการ/เกษตรกร 
ท่ีได้รับการชี้แจง 
- ความรู้ความเข้าใจของ
คณะกรรมการ/เกษตรกร 

การด าเนินงานในรูปแบบ
ธนาคาร 
 - รับฝาก/ถอนคืนโคนม 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 
- ปริมาณน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น 
- ต้นทุนการเลี้ยงลดลง 
- รายได้เพ่ิมขึ้น 

ผลประกอบการธนาคาร 
- ผลประกอบการจาก
การด าเนินงานธนาคาร 
- การจัดต้ังกองทุน 

ความพึงพอใจของ
เก ษ ต รก รต่ อ ก า ร
ด าเนินงานธนาคาร 
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2.6.2 ประเภทการประเมินผล  
  การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ (On-going Evaluation) 

เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลผลิตที่ได้ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นการป้องกัน
โครงการไม่ให้ล้มเหลว และยังสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการจัดท าโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

2.6.3 แผนแบบการประเมินผล  
  การประเมินผลครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่โครงการก าหนดไว้ 

หรือผลที่คาดหวังเปรียบเทียบระหว่างโคนมทดแทนในโครงการและโคนมทดแทนนอกโครงการ 
 2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 

  จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการประเมิน
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
   1.1 งบประมาณ - จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ 
 - ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับเปรียบเทียบกับท่ีใช้จริง 
   1.2 สหกรณ์โคนม - จ านวนสหกรณ์โคนมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
   1.3 เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม - จ านวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
   1.4 เกษตรกรสมาชิก - จ านวนเกษตรกรสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 
   1.5 โคนมทดแทน - จ านวนโคนมทดแทนทีเ่กษตรกรสมาชิกแจ้งความประสงค์ 

เข้าร่วมโครงการ 
2. กิจกรรม (Activities)  
   2 .1  ก าห น ดรู ป แบ บ และชี้ แ จ ง     
แนวทางการด าเนินงานธนาคาร 

- จ านวนครั้งในการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน โครงการ        
ให้สหกรณโ์คนม 

   2.2 การคัดเลือกสหกรณ์ เข้าร่วม
โครงการ 

- จ านวนสหกรณ์โคนมทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของสหกรณ์โคนมท่ีได้รับการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ 

 ความพร้อมของสหกรณ์เพ่ือด าเนินการรูปแบบธนาคาร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัดของการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด 

3. ผลผลิต (Outputs)  
   3.1 การจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทน - จ านวนสหกรณ์โคนมที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารโคนมทดแทน 
   3 .2  ก ารด า เนิ น งาน ใน รูป แบ บ
ธนาคาร 

- จ านวนธนาคารที่มีการจัดท าทะเบียนโครายตัว 
- จ านวนธนาคารที่มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย แยกเฉพาะ 

 กิจกรรมธนาคารโคนมทดแทน 
 - จ านวนเกษตรกรที่ขายฝาก/ฝากเลี้ยงโคนมทดแทนกับธนาคาร 
 - จ านวนโคนมทดแทนที่เกษตรกรขายฝากกับธนาคาร 
 - จ านวนเกษตรกรที่ถอนคนื (ซื้อคืน) โคสาวท้องจากธนาคาร 
 - จ านวนโคสาวท้องที่เกษตรกรถอนคืน (ซื้อคืน) จากธนาคาร 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องของตนเอง 

จากธนาคาร 
 - ร้อยละของโคนมทดแทนที่ธนาคารเลี้ยงดูได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(น้ าหนักตัว/อัตราการสูญเสียจากการตาย/อัตราการผสมติด/
อัตราการตั้งท้องในระยะเวลาที่ก าหนด) 

 - ร้อยละของโคสาวท้องในโครงการที่คลอดลูก 
 - อัตราการรอดของลูกโคที่คลอดจากโคสาวท้องในโครงการ 
 - จ านวนโคนมทดแทนที่ได้รับบริการสุขอนามัยสัตว์การผสมเทียม 

และอ่ืน ๆ 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   4.1 ปริมาณน้ านมดิบที่ เกษตรกร
ได้รับ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ยจากแม่โค      
ในโครงการสูงกว่าปริมาณน้ านมดิบจากแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกร
เลี้ยงเอง 

   4.2 รายจ่ายในการเลี้ยงโคทดแทน
ของเกษตรกร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีรายจ่ายในการ
ถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องต่ ากว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคทดแทน
ในฟาร์มของเกษตรกร 

   4.3 รายได้ของเกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยจากแม่โคในโครงการสูงกว่า
แม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง 

   4.4 การใช้บริการครั้งต่อไป - ร้อยละของเกษตรกรที่ต้องการใช้บริการต่อไป 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัดของการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด 

   4.5 ทัศนคต ิ - ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการด าเนินโครงการ 
 - ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินงานธนาคาร     

โคนมทดแทน 
 - ระดับความเหมาะสมของคุณสมบัติสหกรณ์ โคนมที่เข้าร่วม

โครงการ 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินโครงการ       

ในด้านต่าง ๆ 
 

2.6.5 การรวบรวมข้อมูล 
         1) วิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ประธานหรือผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ รวมทั้งเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และงานวิจัยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
         2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 

  2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกราย จ านวน 400 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 - ปี 2560 จ านวน    
8 แห่ง ๆ ละ 50 ราย  ประธานสหกรณ์หรือผู้จัดการสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคาร และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์  
    2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า
ผลการด าเนินโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ งานวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ สถิติ   

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ โดยการจัดกลุ่มประเภทข้อมูล 
แล้วน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายของโครงการ หรือเปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นก่อนและหลังโครงการ และวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมทั้งความคิดเห็นของเกษตรกรโดยใช้มาตรวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
2.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 2.7.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินงานต่อไป 
 2.7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินผลใช้เป็นข้อมู ลสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง        
การด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย 
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดตั้งปี 2559 และปี 2560 เป็นข้อมูล ปี 2561 
ยกเว้นข้อมูลรายได้ของเกษตรกรเป็นข้อมูลปี 2560 เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการส ารวจข้อมูลรายได้ของ
เกษตรกรยังไม่ครอบคลุมทั้งปี จึงได้สอบถามข้อมูลรายได้ของปี 2560 แทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารร้อยละ 70.47 เป็นเพศชาย ที่เหลือเป็นเพศหญิงร้อยละ 29.53 

ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 48 ปี ในส่วนของการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 45.64 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช./ปวส. ร้อยละ 27.85 จบการศึกษาระดับ
มัธยมต้นร้อยละ 17.11 ที่เหลือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.06 และไม่ได้รับการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 0.34 (ตารางท่ี 3.1)  
 

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดตั้ง 

เฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 

1. เพศ    
    - ชาย 68.64 71.67 70.47 
    - หญิง 31.36 28.33 29.53 
2. อาย ุ(ปี) 47 49 48 
3. ระดับการศึกษา    
    - ไม่ไดร้ับการศึกษา 0.00  0.56  0.34 
    - ประถมศึกษา 44.92 46.11 45.64 
    - มัธยมต้น 19.48 15.56 17.11 
    - มัธยมปลาย/ปวช./ปวส. 27.97 27.77 27.85 
    - ปริญญาตรี 7.63 10.00 9.06 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรของเกษตรกร 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครองที่มีเอกสารสิทธิ์เฉลี่ย  14.05 ไร่ เป็นพื้นที่

ท าการเกษตร 12.83 ไร่ ที่อยู่อาศัย 0.95 ไร่ พ้ืนที่ให้เช่า 0.23 และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 0.04 ไร่ โดยพ้ืนที่
ท าการเกษตรของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมดเฉลี่ย 17.82 ไร่ เป็นของตนเอง 12.80 ไร่ เช่าท า
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การเกษตร 2.73 ไร่ ได้ท าฟรีซึ่งเป็นของพ่อหรือแม่ 2.27 ไร่ และเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 0.02 ไร่ แหล่งน้ า   
ที่ใช้ในการท าเกษตรส่วนใหญ่ใช้น้ าจากบ่อบาดาล คิดเป็นร้อยละ 51.01 รองลงมาใช้น้ าจากสระขุดเอง คิดเป็น
ร้อยละ 37.25 และใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าร้อยละ 17.11 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าเกษตรเฉลี่ย 15 ปี  
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 72.48 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน และร้อยละ 
27.52 เคยเข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน โครงการที่เข้าร่วมได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ 
โครงการต่าง ๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (ตารางท่ี 3.2)  
 

ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรของเกษตรกรในปี 2561 
 

รายการ หน่วยนับ เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง เฉลี่ย 
  ปี 2559 ปี 2560  

1. พ้ืนท่ีถือครองท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ ไร ่ 13.18 15.07 14.05 
    - พื้นที่ท าการเกษตร  12.16 13.67 12.83 
    - ที่อยู่อาศัย  0.81 1.07 0.95 
    - ให้เช่า  0.21 0.26 0.23 
    - ที่รกร้าง/ว่างเปล่า  0.00 0.07 0.04 
2. พ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด ไร ่ 16.92 18.42 17.82 
    - ของตนเอง  11.49 13.82 12.80 
    - เช่า  3.06 2.34 2.73 
    - ท าฟรี  2.37 2.20 2.27 
    - ที่รกร้าง/ว่างเปล่า  0.00 0.06 0.02 
3. แหล่งน้ าท าการเกษตร1/ ร้อยละ    
    - บ่อบาดาล  44.92 55.00 51.01 
    - สระน้ าขุดเอง  27.12 43.89 37.25 
    - อ่างเก็บน้ า  15.25 18.33 17.11 
    - น้ าฝน  18.64 10.00 13.42 
    - คลองธรรมชาติ  22.88 7.22 13.42 
4. ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ    
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
    - ไม่เคย  86.44 36.67 72.48 
    - เคย  13.56 63.33 27.52 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ด้านรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป็นข้อมูลในปี 2560 เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการส ารวจ
ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรยังไม่ครอบคลุมทั้งปี จึงได้สอบถามข้อมูลรายได้ของปี 2560 แทน พบว่า ในปี 2560 
เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 1,372,719 บาทต่อปี เป็นรายได้ทางการเกษตร 1,308,552 บาทต่อปี และ
รายได้นอกการเกษตร 64,167 บาทต่อปี (ตารางท่ี 3.3)  

 

ตารางท่ี 3.3 รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรในปี 2560 
                หน่วยนับ : บาท/ป ี

รายการ เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง เฉลี่ย 
 ปี 2559 ปี 2560  

รายได้ครัวเรือนทั้งหมด 1,375,765 1,370,722 1,372,719 
    - รายได้ในการเกษตร 1,326,714 1,296,645 1,308,552 
    - รายได้นอกการเกษตร 49,051 74,077 64,167 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.2 ข้อมูลการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 
3.2.1 การเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 15 ปี จ านวนโคนมเฉลี่ย 49 ตัว/ครัวเรือน 
แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมร้อยละ 57.68 ใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว เฉลี่ย 2 ราย/ครัวเรือน ร้อยละ
42.32 ใช้แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้าง เฉลี่ย 4 ราย/ครัวเรือน โดยเป็นแรงงานครัวเรือน 2 ราย และ
แรงงานจ้าง 2 ราย ลักษณะการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยในลาน โดยโคนม 
อยู่เพียงในคอกเท่านั้น คอกนี้จะท าเป็นลานไว้ให้โคได้เดินออกก าลังกายไม่ให้โคเครียด อาหารทั้งหมดเกษตรกร
จะเป็นคนหามาให้ โคจะได้กินแค่ไหนขึ้นอยู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เลี้ยงแบบ
ปล่อยในลาน คิดเป็นร้อยละ 64.73 รองลงมาเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยล่ามยืนโรง โดยเกษตรกรจะผูกล่ามโคให้
อยู่กับที่หรือที่เรียกว่า “ซอง” ซึ่งจะใช้พ้ืนที่น้อยที่สุด เนื่องจากไม่ต้องการให้โคเสียพลังงานไปกับการเดิน               
โดยเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมลักษณะนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.16 และเกษตรกรเลี้ยงแบบปล่อยในแปลงหญ้าคิดเป็น
ร้อยละ 2.40 ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 1.71 จะเลี้ยงในลักษณะผสมระหว่างปล่อยล่ามยืนโรงและปล่อย    
ในแปลงหญ้า กล่าวคือ เกษตรกรจะน าโคไปปล่อยให้หาอาหารกินเองอย่างอิสระในแปลงหญ้า ซึ่งจะเป็นแปลง
หญ้าธรรมชาติหรือแปลงหญ้าที่ปลูกเพ่ือเตรียมไว้เลี้ยงโคโดยเฉพาะ จากนั้นเมื่อถึงเวลารีดนมก็น าโคเข้าซองรีด 
และเวลานอนเกษตรกรจะน าโคกลับมาผูกไว้ที่ซองเหมือนเดิม (ตารางท่ี 3.4)  
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ตารางท่ี 3.4 การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปี 2561 
 

รายการ หน่วยนับ เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดตั้ง เฉลี่ย 
  ปี 2559 ปี 2560  

1. ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม ปี 14 15 15 
2. จ านวนโคนมเฉลี่ยต่อครัวเรือน ตัว 42 55 49 
3. แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม     
   - แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว ร้อยละ 72.88 47.43 57.68 
   - แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้าง ร้อยละ 27.12 52.57 42.32 
4. ลักษณะการเลี้ยงโคนมของ     
เกษตรกร     
    - ปล่อยในลาน (เลี้ยงในคอกแต่มี ร้อยละ 59.32 68.40 64.73 
ลานให้เดิน)     
    - ปล่อยล่ามยืนโรง ร้อยละ 38.98 25.86 31.16 
    - ปล่อยในแปลงหญ้า ร้อยละ 0.00 4.02 2.40 
    - ผสม (ปล่อยล่ามยืนโรงและ
ปล่อยในแปลงหญ้า) 

ร้อยละ 1.70 1.72 1.71 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.2.2 จ านวนโคนมในฟาร์มของเกษตรกร 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารมีโคนมในฟาร์มเฉลี่ย 49 ตัว/ครัวเรือน แยกเป็นแม่โครีดนม จ านวน 

22 ตัว แม่โคแห้งนม จ านวน 4 ตัว โคสาวท้อง จ านวน 5 ตัว โคสาวรอผสม (อายุ 12 เดือนขึ้นไป) จ านวน 6 ตัว 
โครุ่น (หย่านม – 12 เดือน) จ านวน 7 ตัว และลูกโค (ตั้งแต่แรกคลอดถึงหย่านม) จ านวน 5 ตัว จะเห็นได้ว่า
เกษตรกรมีสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคทดแทนเป็นไปตามเป้าหมายการผลิต โดยมีสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคทดแทนอยู่ที่ 
53 : 47 ซึ่งตามเป้าหมายการผลิตควรจะมีสัดส่วนของแม่โคต่อฝูงโคทดแทนที่ไม่น้อยกว่า 50 : 50 (กิตติศักดิ์ 
อัจฉริยะขจร และคณะ. 2553 : หน้า 130) (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 จ านวนโคนมในฟาร์มของเกษตรกรในปี 2561 
               หน่วย : ตัว/ครัวเรือน 

รายการ 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง 

เฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 

1. แม่โครีดนม 20 24 22 
2. แม่โคแห้งนม 4 5 4 
3. โคสาวท้อง 4 6 5 
4. โคสาวรอผสม (อายุ 12 เดือนขึ้นไป) 5 7 6 
5. โครุ่น (หย่านม – 12 เดือน) 5 8 7 
6. ลูกโค (ตั้งแต่แรกคลอดถึงหย่านม) 4 5 5 

รวม 42 55 49 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.2.3 แปลงหญ้า และความเพียงพอของปริมาณหญ้าที่ใช้เลี้ยงโคนม 
         เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ร้อยละ 88.93 มีแปลงหญ้าที่ใช้เลี้ยงโคนมเป็นของตนเอง 
หญ้าที่ปลูก เช่น หญ้ารูซี่ กินนีสีม่วง และหญ้าแพงโกล่า เป็นต้น เกษตรกรมีแปลงหญ้าเฉลี่ยรายละ 8 ไร่ 
ที่เหลือร้อยละ 11.07 ไม่มีแปลงหญ้า เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ และแรงงานที่ใช้ในการตัดหญ้า เกษตรกรที่มี
แปลงหญ้าเป็นของตนเองร้อยละ 18.49 มีปริมาณหญ้าเพียงพอในการเลี้ยงโคนม และร้อยละ 81.51 ปริมาณ
หญ้าไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคนม เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการ ซื้อฟาง ข้าวโพดโรงงาน ต้นข้าวโพดสด 
ข้าวโพดหมัก มันเส้น และตัดหญ้าที่ขึ้นตามที่สาธารณะมาให้โคนมกิน (ตารางท่ี 3.6) 
 

ตารางท่ี 3.6 แปลงหญ้า และความเพียงพอของปริมาณหญ้าที่ใช้เลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง 

เฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 

1. พ้ืนที่แปลงหญ้า    
    - มีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง 88.14 89.44 88.93 
    - ไม่มีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง 11.86 10.56 11.07 
2. จ านวนแปลงหญ้า    
    (เฉลี่ยไร่ต่อครัวเรือน) 6 10 8 
3. ความเพียงพอของแปลงหญ้า    
    - เพียงพอ 15.38 20.50 18.49 
    - ไม่เพียงพอ 84.62 79.50 81.51 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.2.4 แหล่งน้ า และความเพียงพอของปริมาณน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
         แหล่งน้ าที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรใช้น้ าจากบ่อบาดาลที่ขุดเอง คิดเป็น 
ร้อยละ 59.06 รองลงมาใช้น้ าประปาร้อยละ 38.59 ใช้น้ าจากสระที่ขุดเองร้อยละ 30.87 ใช้น้ าจากคลอง
ธรรมชาติ และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ เช่น อ่างเก็บน้ าในหมู่บ้าน คลองชลประทาน และน้ าฝน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 
3.36 เท่ากัน โดยเกษตรกรร้อยละ 99.66 มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับเลี้ยงโคนมตลอดทั้งปี ที่เหลือร้อยละ 0.34    
มีน้ าใช้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคนม โดยเฉพาะหน้าแล้งช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ซึ่งเกษตรกรแก้ไขปัญหา
โดยซื้อน้ าให้โคนมกินเป็นการชั่วคราว (ตารางท่ี 3.7)  
 

ตารางท่ี 3.7 แหล่งน้ า และความเพียงพอของปริมาณน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง 

เฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 

1. แหล่งน้ าท่ีใช้ในการลี้ยงโคนม 1/    
    - บ่อบาดาลขุดเอง 59.32 58.89 59.06 
    - น้ าประปา 56.78 26.67 38.59 
    - สระน้ าขดุเอง 16.10 40.56 30.87 
    - คลองธรรมชาต ิ 4.24 2.78 3.36 
    - อื่น ๆ 2/ 2.54 3.89 3.36 
2. ความเพียงพอของน้ า    
    - เพียงพอ 100.00 99.44 99.66 
    - ไม่เพียงพอ 0.00 0.56 0.34 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหต ุ:  1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
     2/ อื่น ๆ เช่น อ่างเก็บน้ าในหมู่บ้าน คลองชลประทาน และน้ าฝน เป็นต้น 
 

 3.2.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
         ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรบางครั้งเพ่ือให้การเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เกษตรกรต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี โดยเกษตรกรบางรายมีการปรับปรุงโรงเรือน ขยายโรงเรือนเพ่ือ
รองรับจ านวนโคนมที่เพ่ิมขึ้นในฟาร์ม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ และ
การจัดซื้ออุปกรณ์ในการรีดนม เป็นต้น ซึ่งแหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ได้มาจาก
ทุนส่วนตัวและกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ร่วมด้วย คิดเป็นร้อยละ 71.81 รองลงมาได้มาใช้ทุนส่วนตัว
อย่างเดียวร้อยละ 19.13 ที่เหลือกู้เงินอย่างเดียวร้อยละ 9.06 โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 
และเกษตรกรสมาชิกธนาคารทีจ่ัดตั้งปี 2560 ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวและเงินกู้ในการเลี้ยงโคนม คิดเป็นร้อยละ 
66.10 และ 75.56 (ตารางท่ี 3.8) 
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ตารางท่ี 3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง 

เฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 

1. ทุนส่วนตัว 25.42 15.00 19.13 
2. เงินกูอ้ย่างเดียว 8.48 9.44 9.06 
3. ทุนส่วนตัว+เงินกู ้ 66.10 75.56 71.81 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

แหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรกู้เงินมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มส่วนใหญ่ร้อยละ 64.77 กู้จาก
สหกรณ์โคนมที่เกษตรกรเป็นสมาชิกและส่งน้ านมดิบให้ รองลงมากู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) คิดเป็นร้อยละ 44.30 กู้จากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.68 กู้จากญาติ พี่น้อง 
ร้อยละ 4.70 และกู้จากธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 3.69 โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 
และเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 ส่วนใหญ่กู้เงินจากสหกรณ์โคนมที่เกษตรกรเป็นสมาชิก คิดเป็น
ร้อยละ 60.17 และ 67.78 (ตารางท่ี 3.9) 

 

ตารางท่ี 3.9 แหล่งเงินกู้ของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ1/ 
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่ได้รับการจัดต้ัง 

เฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 

1. สหกรณ์ทีเ่ป็นสมาชิก 60.17 67.78 64.77 
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) 

37.29 48.89 44.30 

3. ธนาคารออมสิน 3.39 3.89 3.69 
4. ธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป 2.54 1.11 1.68 
5. อ่ืน ๆ (ญาติ พ่ีน้อง ฯลฯ) 5.08 4.44 4.70 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

 3.2.6 ปัญหาการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกร 
 จากการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาในการเลี้ยงโคนมทดแทน พบว่า เกษตรกรมีปัญหา
การเลี้ยงโคนมทดแทน คิดเป็นร้อยละ 67.79 และไม่มีปัญหาในการเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 32.21 ส าหรับ
เกษตรกร ที่มีปัญหาในการเลี้ยงโคนมทดแทน พบว่า เกษตรกรมีปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบที่มีคุณภาพ 
เช่น ถั่วฮามาต้าแห้ง ใบกระถินแห้ง และหญ้าสดต่าง ๆ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 51.48 รองลงมาปัญหา      
ขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์ม การขยายฟาร์มและการซื้ออุปกรณ์ต่าง  ๆ เนื่องจากรายได้จากการ
จ าหน่ายน้ านมดิบส่วนใหญ่น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคทดแทนคิดเป็นร้อยละ 30.69 โรงเรือนในการเลี้ยง
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โคนมคับแคบ คิดเป็นร้อยละ 23.76 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโคนมทดแทน คิดเป็นร้อยละ 19.80
ปัญหาเกี่ยวกับแม่โคผสมติดยาก นอกจากนี้พบปัญหาด้านอ่ืน ๆ เช่น โคเจริญเติบโตช้า จ านวนโคนมที่ยังไม่สามารถ
ให้น้ านม ได้ในฟาร์มมีจ านวนมากกว่าแม่โครีดนม แม่โครีดนมให้ปริมาณน้ านมดิบน้อย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 
15.34 และปัญหาการขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการผสมเทียมร้อยละ 10.39  
 โดยจะเห็นได้ว่าเกษตรกรสมาชิกธนาคารทีจ่ัดตั้งปี 2559 และเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้ง
ปี 2560 มีปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันโดยเฉพาะหญ้าสด สืบเนื่องมาจาก
ปริมาณหญ้าสดที่เกษตรกรปลูกมีไม่เพียงพอกับปริมาณโคนมในฟาร์มโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง  ซ่ึงเกษตรกร
ส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาโดยซื้อฟาง ข้าวโพดโรงงาน ต้นข้าวโพดสด ข้าวโพดหมัก มันเส้น และตัดหญ้าที่ขึ้นตามที่
สาธารณะมาให้โคนมกิน (ตารางท่ี 3.10) 
 

ตารางท่ี 3.10 ปัญหาการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

 เกษตรกร เกษตรกร  
รายการ ที่เข้าร่วมโครงการ ที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 

 ปี 2559 ปี 2560  
1. ไม่มี 34.75 30.56 32.21 
2. มี ปัญหาที่พบได้แก่ 1/  65.25 69.44 67.79 
    - ขาดแคลนอาหารหยาบที่มคีณุภาพ 49.35 52.80 51.48 
    - ขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุง 38.96 25.60 30.69 
ฟาร์ม/ขยายฟาร์ม/ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ    
    - โรงเรือนคับแคบ 19.48 26.40 23.76 
    - ขาดแคลนแรงงาน 11.69 24.80 19.80 
    - ขาดองค์ความรู้และทักษะการผสมเทียม 9.09 11.20 10.39 
    - อื่น ๆ (โคนมโตช้า โรคโคนม ปริมาณน้ านมดิบน้อย 
ฯลฯ) 

15.58 15.20 15.34 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหต ุ: 1/  ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

 3.2.7 วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ต้องการสนับสนุนสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานธนาคารฯ คิดเป็นร้อยละ 77.85 วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการธนาคารฯ ของเกษตรกร
รองลงมาเพ่ือต้องการช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูโคนมทดแทน คิดเป็นร้อยละ 57.38 ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเลี้ยงโคนมทดแทน คิดเป็นร้อยละ 41.28 โดยต้องการได้โคสาวท้องที่มีคุณภาพดีร้อยละ 35.57 และ
ต้องการให้แม่โคผสมติดง่ายร้อยละ 20.13 ต้องการลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมทดแทนร้อยละ 42.95
วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือ ต้องการเงินหมุนเวียนในฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 6.04 (ตารางท่ี 3.11) 
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ตารางท่ี 3.11 วัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในปี 2561 
           หน่วย : ร้อยละ 

 เกษตรกร เกษตรกร  
รายการ1/ ที่เข้าร่วมโครงการ ที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 

 ปี 2559 ปี 2560  
1. สนับสนุนการด าเนินงานธนาคาร 75.03 79.44 77.85 
โคนมทดแทนของสหกรณ์    
2. ช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูโคนมทดแทน  51.69 61.11 57.38 
(ประหยัดแรงงานในการเลี้ยง)    
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมทดแทน 45.76 38.33 41.28 
ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่1/    
    - เพื่อให้ได้โคสาวท้องที่มีสุขภาพดี 40.68 32.22 35.57 
    - เพื่อให้ได้แม่โคที่ผสมตดิง่าย 21.19 19.44 20.13 
4. เพ่ือลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมทดแทน 51.69 40.00 42.95 
5. อื่น ๆ (ต้องการเงินหมุนเวียนในฟาร์ม) 7.63 5.00 6.04 

ที่มา : จากการส ารวจ 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินผลธนาคารโคนมทดแทนฝูงครั้งนี ้ เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ  

(On-going Evaluation) เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผล  
ที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลผลิตที่ได้เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
 4.1.1 งบประมาณ 

ในการด าเนินงานโครงการฯ ของสหกรณ์โคนมที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 และ 
ปี 2560 ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 8 สหกรณ์ พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) และ 2) เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ท่ีได้รับการ
จัดตั้งให้เป็นธนาคารในปี 2559 ได้รับเงินสนับสนุนในลักษณะเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 จ านวน 25 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคทดแทน 
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารเลี้ยงโคทดแทน ค่าซื้ อลูกโค และค่าบริหาร
จัดการต่าง ๆ เป็นต้น สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 2) สหกรณ์โคนมพิมาย 
จ ากัด และ 3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด  

ส าหรับสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารในปี 2560 มีงบประมาณสนับสนุนในการ
ด าเนินโครงการ 2 งบ คือ งบโครงการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จ านวน 7,700,000 บาท 
ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรือน 1 โรง ซื้อรถแทรกเตอร์  2 คัน 
เครื่องผสมอาหารส าเร็จรูป (TMR) 1 เครื่อง และซื้อลูกวัวจ านวน 100 ตัว โดยสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ได้แก่1) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 2) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด และ 3) ชุมนุมสหกรณ์   
โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด และงบอุดหนุนส่งเสริมการเลี้ยงโคทดแทนฝูง จ านวน 4,950,000 บาท 
สหกรณ์จ่ายสมทบ 1,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงเรือน
เลี้ยงโคทดแทนซื้อลูกโค และอาหารโค สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด และ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด (ตารางท่ี 4.1) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละธนาคาร พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้จ่าย
งบประมาณตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และทันเวลาที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

สหกรณ์ 
ปีที่ได้รับ

งบประมาณ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ชื่องบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จก. 2557 25,000,000 25,000,000 100 เงินกู้กองทุนพัฒนา

สหกรณ ์
   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จก. 2557 25,000,000 25,000,000 100 เงินกู้กองทุนพัฒนา

สหกรณ ์
   1.3 สหกรณ์โคนมพัทลุง จก. 2557 25,000,000 25,000,000 100 เงินกู้กองทุนพัฒนา

สหกรณ ์

2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้
และภาคตะวันตก จก. 

2559 7,700,000 7,700,000 100 โครงการเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันสหกรณ์     
ผู้เลีย้งโคนม 

   2.2 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จก. 2559 7,700,000 7,700,000 100 โครงการเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันสหกรณ์     
ผู้เลีย้งโคนม 

   2.3 สหกรณ์โคนมการเกษตร 
ไชยปราการ จก. 

2559 7,700,000 7,700,000 100 โครงการเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันสหกรณ์    
ผู้เลีย้งโคนม 

   2.4 สหกรณ์โคนมล าพูน จก. 2560 4,950,000 4,950,000 100 งบอุดหนุนส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนมทดแทนฝูง 

   2.5 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จก. 2560 4,950,000 4,950,000 100 งบอุดหนุนส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนมทดแทนฝูง 

ที่มา : กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (ข้อมลู ณ กรกฎาคม 2561) 
  

4.1.2 สหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ในการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะท าการวิเคราะห์ความพร้อม 

และศักยภาพของสหกรณ์เป้าหมายที่จะด าเนินการรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง ซึ่งจะคัดเลือกสหกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจโคนม มีฟาร์มโคนมกลาง และมีระบบการจัดการฟาร์มกลางพร้อม
ให้บริการสมาชิก จากนั้นจึงเข้าไปประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทน
ให้คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ได้ทราบ หลังจากชี้แจงแล้วจึงเปิดโอกาสให้สหกรณ์สมัครใจ
ร่วมด าเนินการตามมติคณะกรรมการสหกรณ์ ผลการด าเนินงาน พบว่า มีสหกรณ์โคนมท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 8 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯในปี 2559 จ านวน 3 สหกรณ์ ได้แก่   
1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมาและ   
3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง ส่วนสหกรณโ์คนมทีส่มัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 จ านวน 5 สหกรณ์
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ได้แก่ 1) ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) สหกรณ์โคนมบ้านบึง 
จ ากัด จังหวัดชลบุรี 3) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 4) สหกรณ์โคนมล าพูน 
จ ากัด จังหวัดล าพูน และ 5) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 4.1.3 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการฯธนาคารได้จัดท าฟาร์มกลางเพ่ือเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินงานตามความเหมาะสมของแต่ละธนาคาร โดยรับซื้อลูกโคเพศเมียอายุ 3 – 6 เดือน
หรือโคสาวรุ่นจากสมาชิกน ามาเลี้ยงและผสมประมาณ 1 – 2 ปี เมื่อตั้งท้องได้ 3 เดือนจ าหน่ายคืนแก่สมาชิก
เจ้าของโคก่อนเป็นอันดับแรก หากเจ้าของโคไม่ซื้อจะขายแก่สมาชิกรายอื่ น หรือเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการ
ในการเลี้ยงโคนมทดแทนของธนาคารจะเน้นการจัดการให้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงอายุซึ่งการให้
อาหารข้นและหยาบที่เหมาะสมจะช่วยให้โครุ่นมีการผสมติดเร็วขึ้นรอบหมุนเวียนของการให้น้ านมโคเร็วขึ้น
ส่งผลให้อัตราการให้นมต่อตัวสูงขึ้นด้วย 

จากการสอบถามจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงของแต่ละธนาคารที่ได้รับการ
จัดตั้งในปี 2559 และ ปี 2560 พบว่า มีเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลี้ยงโคในฟาร์มเฉลี่ยธนาคารละ 6 ราย โดยมี
เจ้าหน้าที่สัตว์บาลประจ าฟาร์มจ านวน 1 ราย ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพโคนมท าทะเบียนประวัติโค การจับสัตว์ 
การผสมเทียมโค และการจัดการด้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไปประจ าฟาร์มจ านวน 5 ราย ท าหน้าที่ให้
อาหารโค ท าความสะอาดโรงเรือน และดูแลแปลงหญ้า เป็นต้น ด้านความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการด าเนิน
โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ (ตารางท่ี 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2 เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการของแต่ละธนาคาร 
           หน่วย : ร้อยละ 

สหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ ความเพียงพอ 

(ราย) เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 8 100.00 - 
   1.2 สหกรณ์โคนมพมิาย จ ากัด 6 100.00 - 

เฉลี่ย 7 100.00  

2. ธนาคารที่จัดต้ังป ี2560 
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมโคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด 3 100.00 - 
   2.2 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 9 100.00 - 
   2.3 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 5 100.00 - 
   2.4 สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 5 100.00 - 
   2.5 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 3 100.00 - 

เฉลี่ย 5 100.00 - 
เฉลี่ยรวม 6 100.00 - 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 4.1.4 เกษตรกรสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และจ านวนโคนมทดแทนที่เกษตรกรสมาชิก    
ส่งเข้าร่วมโครงการฯ  

การรับสมัครเกษตรกรสมาชิกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละธนาคาร ได้ก าหนดเป้าหมายไว้
สหกรณ์ละ 50 ราย ผลการด าเนินงาน พบว่า มีเกษตรกรสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 729 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 182.25 ของเป้าหมาย โดยเป็นเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 จ านวน 306 ราย และ
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 จ านวน 423 ราย 

หลังจากเกษตรกรสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว เกษตรกรจะแจ้งความจ านงเพ่ือส่ง
โคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การขายฝาก และการฝากเลี้ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสหกรณ์
ที่ด าเนินโครงการฯ ผลการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรส่งโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 1,712 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของเป้าหมาย โดยเป็นโคนมของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 จ านวน 956 ตัว
ยกเว้นสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ซึ่งมีเกษตรกรแสดงความจ านงสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 98 ราย 
แต่ไม่มีเกษตรกรขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการ โดยให้เหตุผลว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มโคนม
ขนาดเล็กถึงปานกลางเกษตรกรสามารถเลี้ยงดูโคนมทดแทนได้เอง จึงไม่ประสงค์ส่งโคนมทดแทนเข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ได้ด าเนินการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปัญหาดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว และเป็นโคนมทดแทนของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 จ านวน 756 ตัว จะเห็นได้
ว่าธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 มีแผนการรับโคทดแทนเพ่ือเข้าร่วมโครงการสูงกว่าธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 
โดยธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 มีแผนการรับโคทดแทนเข้าร่วมโครงการจ านวน 600 ตัว /ธนาคาร 
ในขณะที่ธนาคารที่จัดตั ้งปี 2560 มีแผนการรับโคทดแทนเข้าร่วมโครงการเพียง 100 ตัว /ธนาคาร     
ทั้งนี้ เนื ่องจากธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 ได้รับ งบสนับสนุนในจัดซื้อโคเข้าร่วมโครงการฯ 600 ตัว ส่วน
ธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 ได้รับงบสนับสนุนในการซื้อโคทดแทนเข้าร่วมจ านวน 100 ตัว (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และจ านวนโคทดแทนที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ 
 

สหกรณ์ 
เกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วม

โครงการ (ราย) 
โคนมทดแทนที่ส่งเข้าร่วม

โครงการ (ตัว) 
แผน ผล แผน ผล 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากดั 50 58 

(116.00) 
600 450 

(75.00) 
   1.2 สหกรณ์โคนมพมิาย จ ากัด 50 150 

(300.00) 
600 506 

(84.33) 
   1.3 สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 50 98 

(196) 
600 - 

รวม 
150 306 

(204) 
1,800 956 

(53.11) 

2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมโคนมภาคใต ้
และตะวันตก จ ากัด 

50 38 
(76.00) 

100 284 
(284) 

   2.2 สหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากัด 50 17 
(34.00) 

100 100 
(100.00) 

   2.3 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 50 225 
(450.00) 

100 150 
150.00) 

   2.4 สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 
 

50 70 
(140.00) 

100 115 
(115.00) 

   2.5 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 50 73 
(146.00) 

100 107 
(107.00) 

รวม 
250 423 

(169.20) 
500 756 

(151.20) 

รวมท้ังหมด 
400 729 

(182.25) 
2,300 1,712 

(74.43) 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขร้อยละ 
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4.2 กิจกรรม (Activities) 
 4.2.1 ก าหนดรูปแบบโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

  จากปริมาณความต้องการน้ านมโคเพ่ิมขึ้น แต่การผลิตน้ านมโคในประเทศยังไม่เพียงพอ        
ต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ท าให้      
ไม่สามารถขยายฟาร์มเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการขยายฟาร์มต้องใช้เงินลงทุนสูงเกษตรกรรายย่อยมีเงินทุนน้อย 
จึงไม่สามารถขยายฟาร์มได้ ที่ส าคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ดูแลโคที่ยังไม่ให้ผลผลิตส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของลูกโคท าให้ลูกโคทดแทนฝูงเติบโตช้า การผสมติดยืดเวลาออกไปท าให้ได้แม่โคทดแทนฝูง
ที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ า กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเห็นควรจัดท าโครงการธนาคารโคทดแทนฝูงขึ้น เพ่ือช่วยให้
สมาชิกลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทน จากการเลี้ยงในลักษณะคอกรวม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จากการจัดการอาหารที่ดี และช่วยสมาชิกด้านราคา การซื้อขายเงินเชื่อ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการผลิต  

เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทุกธนาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ก าหนดรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สหกรณ์ข้ึนทะเบียนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
2) สหกรณ์รับซื้อ/รับฝาก ลูกโคอายุ 3 - 6 เดือน หรือโคสาวรุ่นจากสมาชิก น ามาเลี้ยงในคอกรวม 

เพ่ือเลี้ยงให้ได้คุณภาพ 
  3) สหกรณ์เลี้ยงโคนมทดแทนโดยจัดหาอาหารข้นและอาหารหยาบที่มีคุณภาพ วัคซีน ผสมเทียม
และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยสหกรณ์เลี้ยงประมาณ 1 – 2 ปี จนกระทั่งผสมติดเป็นโคสาวท้อง 
3 เดือน สหกรณ์แจ้งขายคืนให้แก่สมาชิกเจ้าของโคหรือเกษตรกรรายอ่ืน ซึ่งสามารถขายเป็นเงินสด เงินเชื่อ 
หรือหักค่าน้ านมดิบ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดในระเบียบธนาคารโคนมทดแทน 
  4) สมาชิกถอนคืนโคที่ซื้อกลับมาเลี้ยงต่อไป เมื่อคลอดลูกได้ผลผลิตน้ านม และหากลูกโค
เป็นเพศเมียเมือ่หย่านมแล้ว (อายุ 3 เดือน) ก็น ามาฝากธนาคารหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไป 
  ผลตอบแทนที่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรรายอ่ืนที่ถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการได้รับ 
คือ ได้โคทดแทนที่มีคุณภาพไปทดแทนโคที่ปลดระวางในฟาร์ม ท าให้ได้ปริมาณน้ านมโคท่ีสูงขึ้น รอบการให้นม
เร็วขึ้น และช่วยลดภาระต้นทุนการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ขาดแคลนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ได้โคที่มีคุณภาพ รักษาอาชีพโคนมให้
มั่นคงและยั่งยืน  
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รูปแบบการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ขายลูกโคเพศเมีย อายุ 3 – 6 เดือน หรือโคสาวรุ่นแก่สหกรณ์เพ่ือเลี้ยงให้ได้คุณภาพ 
 
 
 

  สหกรณ์เลี้ยงโคนมประมาณ 1 – 2 ปี จนกระท่ังผสมติดเป็นโคสาวท้อง 3 เดือน และขายคืน 
  แก่สมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรที่เลี้ยงโคอื่นๆ ขายคืนด้วยเงินสดหรือหักจากค่าน้ านมดิบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 รูปแบบการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
   ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559 

น้ านมโคผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
เกษตรกรมีพ้ืนที่เลี้ยงโคนมจ ากัด 

เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม 
ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง และผลิตน้ านมได้คุณภาพต่ า 

ปัญหา 

สหกรณ์เลี้ยงโคนมทดแทนฝูงแทนสมาชิก 
จัดท าเป็น “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง” 

 
 ช่วยสมาชิกลดต้นทุนในการเลี้ยง จากการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มรวม 

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการอาหารที่ดี 
 ช่วยสมาชิกด้านราคา และการซื้อขายเงินเชื่อเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการผลิต 

ฝาก 

สมาชิก สหกรณ์ 

 

 

ถอน 

ได้แก่ ส่วนต่างราคา ปริมาณน้ านมโคท่ีสูงขึ้น รอบการให้น้ านมเร็วขึ้น 
ลดภาระต้นทุนและเวลาการเลี้ยงโคกินฟรี 

 

ฝาก – ถอน โคสาว แบ่งปันแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโครายอ่ืนๆ ตามเงื่อนไข 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ขาดแคลนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ได้โคที่มี
คุณภาพ รักษาอาชีพโคนมให้มันคงและยั่งยืน 
 

ผลตอบแทน 
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 4.2.2 การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 หลังจากที่มีการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนแล้ว  ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดได้เข้าไปประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนให้แก่คณะกรรมการ และ
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม โครงการฯ 
แล้วทั้งหมดจ านวน 8 แห่ง ซึ่งมกีารจัดประชุมแห่งละ 2 ครั้ง 
 4.2.3 การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 

ในการด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารโคนมทดแทน ทาง โครงการฯ
ได้ก าหนดคุณสมบัติของสหกรณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้  

1) เป็นสหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจโคนมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2) มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท 
3) มีความพร้อมของอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง ได้แก่ มีฟาร์มกลาง

เลี้ยงโคนมทดแทนฝูง มีโรงงานผลิตอาหารข้นและอาหารหยาบภายในฟาร์ม มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า มีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมปศุสัตว์ของสหกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องกับการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง 

4) ไม่มีการทุจริต และไม่พบข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี ในกรณีที่สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
หรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 

5) สามารถดูแลโคนมของสมาชิกได้ตลอดอายุการเลี้ยงจนกระทั่งส่งขาย 
6) มีการร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดในด้านองค์ความรู้ การผสมเทียม ฉีดวัคซีน สุขอนามัยสัตว์ 

และอ่ืนๆ 
จากข้อก าหนดคุณสมบัติดังกล่าว พบว่า มีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดทั้งหมด

จ านวน 8 สหกรณ์ซึ่งสหกรณ์จังหวัดได้มีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ความพร้อมของสหกรณ์ที่ สมัครเข้าร่วม
โครงการทุกสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯในปี 2559 จ านวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ 
1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง และ 3) สหกรณ์
โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 
จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนม
บ้านบึง จ ากัด จังหวัดชลบุรี 3) ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) สหกรณ์
โคนมล าพูน จ ากัด จังหวัดล าพูน และ 5) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 

 

4.3 ผลผลิต (Outputs) 
 4.3.1 การจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

จากกระบวนการคัดเลือกสหกรณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูงตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทน และการให้ค าแนะน า ส่งเสริม และ
ก ากับดูแลพร้อมให้การสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการฟาร์ม การด าเนินธุรกิจด้านการเงินและบัญชี 
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และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงาน พบว่า ในปี 2561 มีการ
จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงแล้วทั้งหมดจ านวน 8 แห่ง ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวนเกษตรกร      
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 729ราย คิดเป็นร้อยละ 182.25 ของเป้าหมาย  

โดยเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งในปี 2559 จ านวน 3 สหกรณ์ จ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 306 ราย คิดเป็นร้อยละ 204.00 ของเป้าหมาย ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด จังหวัด
เชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง และ 3) สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้ด าเนินการเลี้ยงโคทดแทนในระบบคอกรวมมาก่อนแล้ว และสหกรณ์โคนมที่ได้รับการ
จัดตั้งปี 2560 จ านวน 5 สหกรณ์ จ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 423 รายคิดเป็นร้อยละ 169.20 
ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด จังหวัดชลบุรี 2) ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 4) สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 
จังหวัดล าพูน และ 5) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น โดยสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด และ
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด เคยด าเนินการเลี้ยงโคทดแทนในระบบคอกรวมมาก่อน 
ส่วนสหกรณ์ท่ีเหลือ ได้แก่สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด และ สหกรณ์
โคนมขอนแก่น จ ากัด เพิ่งด าเนินการเลี้ยงโคทดแทนในระบบคอกรวมเป็นครั้งแรก (ตารางท่ี 4.4) 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงปี 2561 
 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. สหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคาร
โคนมทดแทนฝูง 

แห่ง 3 3 
(100.00) 

5 5 
(100.00) 

8 8 
(100.00) 

2. เกษตรกรสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ราย 150 306 
(204.00) 

250 423 
(169.20) 

400 729 
(182.25) 

ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2561) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขร้อยละ 
 

 4.3.2 การด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร 
1) การจัดท าทะเบียนโคนมรายตัว เพื่อท าบัญชี ฝาก/ถอน และการจัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย  

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯของแต่ละสหกรณ์สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด และเห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดท าทะเบียนโครายตัว เพ่ือท าบัญชีฝาก/ถอน และการจัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่ายโดยแยกประเภทธุรกิจ
เฉพาะกิจกรรมธนาคารโคนมทดแทนฝูงออกจากธุรกิจอ่ืนๆ ของสหกรณ์ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน
ธนาคารโคนมทดแทนอย่างชัดเจน ผลการด าเนินงาน พบว่า สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2559 และ
ปี 2560 รวมทั้งหมด 8 สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนโคนมรายตัว และการจัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย โดยแยก
ประเภทธุรกิจเฉพาะกิจกรรมธนาคารโคนมทดแทนเรียบร้อยแล้ว 
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2) เกษตรกรขายฝากโคทดแทนเข้าร่วมโครงการฯ 
การส่งโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการฯของเกษตรกรเป็นลักษณะของการขายฝากโดย

เกษตรกรสมาชิกจะขายโคนมทดแทนฝูงให้กับธนาคาร ในลักษณะชั่งน้ าหนักหรือขายเป็นตัวการก าหนดราคา
ขายฝากส่วนใหญ่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายโคนมในพ้ืนที่ หลังจากเลี้ยง
จนตั้งท้องได้อย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป จึงขายคืนให้กับเกษตรกรเจ้าของเดิมก่อน หากเจ้าของเดิมไม่ซื้อคืน
ธนาคารจึงมีสิทธิ์ขายให้เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป ผลการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรขายฝากโคนมทดแทน     
เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 553 ราย จ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก 1,712 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 
28,411,558 บาท มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย 16,596 บาท/ตัว 

โดยสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 ซึ่งมีทั้งหมด 3 สหกรณ์ เกษตรกร   
ขายฝากโคนมทดแทนจ านวน 259 ราย จ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก 956  ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 
14,707,318 บาท มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย 15,384 บาท/ตัว โดยเกษตรกรที่ขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วม
โครงการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด และสหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด ส่วนสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง 
จ ากัด ไม่มีเกษตรกรขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มโคนม
ขนาดเล็กถึงปานกลาง เกษตรกรสามารถเลี้ยงดูโคนมทดแทนได้เองจึงไม่ประสงค์ส่งโคนมทดแทนเข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ได้ด าเนินการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปัญหาดังกล่าว 
ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นชอบให้ด าเนินการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 
เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกท่ี 1) 

ส าหรับสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2560 มีทั้งหมด 5 สหกรณ์ เกษตรกร 
ขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 294 ราย จ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก 756 ตัว มูลค่า
การขายฝากรวม 13,704,240 บาท มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย 18,127 บาท/ตัว ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่
ก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ และเริ่มด าเนินการรับโคทดแทนเข้าร่วมโครงการได้ช่วงกลางปีถึงปลายปี 2560     
ท าให้มีจ านวนโคนมท่ีรับฝากน้อยกว่าธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 การขายฝากโคนมทดแทนปี 2561 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 - 2560 
 

สหกรณ์ 
จ านวนเกษตรกร 
ที่ขายฝากโคนม  

(ราย) 

จ านวนโคนม 
ที่ขายฝาก  

(ตัว) 

มูลค่าโคนม 
ที่ขายฝาก 

(บาท) 
1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 93 450 5,544,210 
   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 166 506 9,163,108 
   1.3 สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด - - - 

รวม 259 956 14,707,318 
2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ 
ตะวันตก จ ากัด 

43 284 7,100,000 

   2.2 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 17 100 1,250,000 
   2.3 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 88 150 2,459,500 
   2.4 สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 73 115 1,548,990 
   2.5 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 73 107 1,345,750 

รวม 294 756 13,704,240 
รวมท้ังหมด 553 1,712 28,411,558 

ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2561) 
 

หลังจากรับฝากโคนมทดแทนจากเกษตรกรแล้ว ทางธนาคารจะด าเนินการเลี้ยงโคนมทดแทน
โดยจะเน้นการจัดการให้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงอายุ ซึ่งการให้อาหารข้นและหยาบที่เหมาะสม
จะช่วยให้โครุ่นมีการผสมติด และรอบหมุนเวียนของการให้น้ านมโคเร็วขึ้น ผลการเลี้ยงโคนมทดแทน
ของสหกรณ์ที่การจัดตั้งเป็นธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 พบว่า มีการผสมโคสาวที่อายุเฉลี่ย 18 เดือน อัตราการ
ผสมติดเฉลี่ย  1 - 2 ครั้ง/ตัว จ านวนโคนมทดแทนที่ตายระหว่างการเลี้ยงเฉลี่ย 7 ตัว เนื่องจากเกิดโรคไข้เห็บ 
และโรคปากเท้าเปื่อยโคสาวท้องที่ขายคืนให้แก่เกษตรกรเฉลี่ยท้อง 4 เดือน น้ าหนักโคสาวท้องที่ขายคืนเฉลี่ย 
510 กิโลกรัมต่อตัว ซึ่งโคสาวท้องที่ขายคืนให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการเลี้ยงโคทดแทนปี 2561 ของธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 
 

รายการ หน่วย 
สหกรณ์โคนม 

ผาต้ัง 
สหกรณ์โคนม 

พิมาย 
เฉลี่ย 

1. อายุโคสาวท่ีท าการผสมเทียม เดือน 18 18 18 
2. อัตราการผสมติด ครั้ง/ตัว 1-2 1-2 1-2 
3. จ านวนโคทดแทนท่ีตายระหว่างเลี้ยง ตัว 8 5 7 
4. อายุโคสาวท้องที่ขายคืนให้เกษตรกร เดือน 4 4 4 
5. น้ าหนักโคสาวท้องที่ขายคืนให้เกษตรกร กก./ตัว 500 520 510 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ส่วนสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารปี 2560 มีการผสมโคสาวที่อายุเฉลี่ย 18 เดือน อัตราการ
ผสมติดเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อตัวเช่นเดียวกัน โดยมีโคนมทดแทนที่ตายระหว่างการเลี้ยงเฉลี่ย 8 ตัว เนื่องจากเกิด
โรคไข้เห็บ และโรคปากเท้าเปื่อยโคสาวท้องที่ขายคืนให้แก่เกษตรกรเฉลี่ยท้อง 4 เดือน น้ าหนักโคสาวท้องที่
ขายคืนเฉลี่ย 413 กิโลกรัม/ตัว ซึ่งโคสาวท้องที่ขายคืนให้แก่เกษตรกรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ (ตารางท่ี 4.7)  
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการเลี้ยงโคทดแทนปี 2561 ของธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 
 

รายการ หน่วย 
ชุมนมุสหกรณ์ 

โคนมฯ 
สหกรณ์โคนม

การเกษตรไชยปราการ 
เฉลี่ย 

1. อายุโคสาวท่ีท าการผสมเทียม เดือน 18 18 18 
2. อัตราการผสมติด ครั้ง/ตัว 1-2 1-2 2 
3. จ านวนโคนมทดแทนท่ีตายระหว่างเลี้ยง ตัว 11 4 8 
4. อายุโคสาวท้องที่ขายคืนให้เกษตรกร เดือน 5 4 4 
5. น้ าหนักโคสาวท้องที่ขายคืนให้เกษตรกร กก./ตัว 425 400 413 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3) เกษตรกรถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องจากโครงการฯ 
หลังจากโครงการฯ รับฝากโคนมทดแทนจากเกษตรกรสมาชิกและน ามาเลี้ยงที่โครงการฯ 

จนกระทั่งผสมติดตั้งท้องได้ประมาณ 3 - 6 เดือน แล้วทางสหกรณ์จะจ าหน่ายคืนให้แก่เกษตรกรสมาชิก
เจ้าของโคก่อนเป็นอันดับแรก หากเจ้าของโคไม่ซื้อคืนจะขายให้แก่เกษตรกรสมาชิกรายอ่ืนๆ หรือเกษตรกร
ทั่วไปที่ต้องการ พบว่า มีเกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้วทั้งหมดจ านวน 381 ราย จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืน
1,199 ตัว มูลค่าการถอนคืนโคสาวท้องรวม 55,221,199 บาท มูลค่าการถอนคืนเฉลี่ย 46,056 บาท/ตัว 

โดยสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้วจ านวน 331 ราย 
จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืน 1,019 ตัว มูลค่าการถอนคืนรวม 47,247,699 บาท คิดเป็นมูลค่าการถอนคืนเฉลี่ย 
46,366 บาท/ตัว จะเห็นได้ว่าจ านวนเกษตรกรและจ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืนของสหกรณ์ที่ได้ รับการจัดตั้ง
เป็นธนาคารในปี 2559 มีมากกว่าจ านวนเกษตรกรและจ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์
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ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีการด าเนินการรับฝากโคนมทดแทนมาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการธนาคารโคทดแทนฝูง
ท าให้มีโคนมทดแทนบางส่วนที่ขายฝากมาก่อนเข้าร่วมโครงการซึ่งมีการผสมติดเป็นโคสาวท้องและถอนคืน
ในปี 2559 อยู่จ านวนหนึ่ง จึงท าให้จ านวนเกษตรกรและจ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืนมีจ านวนมากกว่าจ านวน
เกษตรกรและจ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก โดยเกษตรกรที่ถอนคืนโคสาวท้องส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์
โคนมผาตั้ง จ ากัด และสหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด ส่วนสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ไม่มีเกษตรกรมาถอนคืน
โคสาวท้องแต่อย่างใด เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีการขายฝากโคนมทดแทนให้กับโครงการ 

ส าหรับสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2560เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้วจ านวน  
50 ราย จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืน 180 ตัว มูลค่าการถอนคืนรวม 7,973,500 บาท คิดเป็นมูลค่าการถอนคืน
เฉลี่ย 44,297 บาท/ตัว โดยเป็นการถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกรสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ
ตะวันตก จ ากัด และสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด ส่วนสหกรณ์ที ่เหลือยังไม่มีการถอนคืน      
โคสาวท้องเนื่องจากเพิ่งรับโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการช่วงปลายปี 2560 ซึ่งโคส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ผสมเทียมได ้(ตารางท่ี 4.8) 

 

ตารางที่ 4.8 การถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องปี 2561 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 – 2560 
 

สหกรณ์ 
จ านวนเกษตรกร 

ที่ถอนคืนโคสาวท้อง 
(ราย) 

จ านวนโคสาวท้อง 
ที่ถอนคืน  

(ตัว) 

มูลค่าโคสาวท้อง 
ที่ถอนคืน (บาท) 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 153 432 18,045,850 
   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 178 587 29,201,849 

รวม 331 1,019 47,247,699 
2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ฯ จ ากัด 23 134 5,829,000 
   2.2 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 27 46 2,144,500 

รวม 50 180 7,973,500 
รวมท้ังหมด 381 1,199 55,221,199 

ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2561) 
 

ลักษณะการถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 พบว่า
มีการถอนคืนโคสาวท้องแล้วร้อยละ 93.26 โดยเป็นการถอนโคสาวท้องของเกษตรกรเองทั้งหมด จ านวนโคสาว
ท้องที่ถอนคืนเฉลี่ย 6 ตัว/ราย และร้อยละ 2.25 ยังไม่มีการถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารเนื่องจากยังไม่ถึง
เวลาถอนคืน ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.49 คิดว่าจะไม่ถอนคืนโคสาวท้องเนื่องจากโคสาวท้องที่จะถอนคืนมี
มูลค่าการถอนคืนค่อนข้างสูงส าหรับแหล่งเงินทุนในการถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากทุน
ส่วนตัวร่วมกับเงินกู้จากสหกรณ์โคนมที่เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ70.46 ใช้ทุนส่วนตัวร้อยละ 27.27 และเงินกู้
อย่างเดียว ร้อยละ 2.27 (ตารางที่ 4.9)  
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ตารางที่ 4.9 ลักษณะการถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องปี 2561 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 
 

รายการ หน่วย 
สหกรณ์โคนม 

ผาต้ัง  
สหกรณ์โคนม 

พิมาย  
เฉลี่ย 

1. การถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกร     
   1.1เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้ว โดย ร้อยละ 89.58 97.56 93.26 
     1) ถอนคืนของตนเอง ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
     2) ถอนคืนของคนอ่ืน ร้อยละ - - - 
  1.2 เกษตรกรยังไม่ถอนคืน ร้อยละ 2.08 2.44 2.25 
  1.3 เกษตรกรไม่ถอนคืน ร้อยละ 8.34 - 4.49 
2. จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืน ตัว/ราย 8.00 4.00 6.00 
3. แหล่งเงินทุนท่ีน ามาถอนคืน     
  3.1 ทุนส่วนตัว+กู ้ ร้อยละ 64.58 77.50 70.46 
  3.2 ทุนส่วนตัว ร้อยละ 31.25 22.50 27.27 
  3.3 กู้อย่างเดียว ร้อยละ 4.17 - 2.27 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 มีการถอนคืนโคสาวท้องแล้ว ร้อยละ 
10.56 โดยเป็นการถอนคืนโคสาวท้องของตัวเองที่ขายฝากไว้ทั้งหมด จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืนเฉลี่ย 4 ตัว/ราย
และร้อยละ 87.78 ยังไม่มีการถอนคืนโคสาวท้อง เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาถอนคืน ที่เหลือร้อยละ 1.66 ไม่ถอนคืน
โคสาวท้องเนื่องจากปริมาณโคนมในฟาร์มเหมาะสมกับจ านวนแรงงานที่เลี้ยงโคนมแล้ว หากถอนคืนโคนม
จะท าให้โคนมในฟาร์มมีปริมาณมากขึ้นอาจดูแลไม่ทั่วถึง ส าหรับแหล่งเงินทุนในการถอนคืนโคสาวท้องส่วนใหญ่
มาจากทุนส่วนตัว ร้อยละ 57.89 รองลงมาเป็นทุนส่วนตัวร่วมกับเงินกู้จากสหกรณ์โคนมที่เป็นสมาชิก ร้อยละ 
31.58 และเงินกู้อย่างเดียว ร้อยละ 10.53 (ตารางท่ี 4.10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

ตารางที่ 4.10 ลักษณะการถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องปี 2561 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 
 

รายการ หน่วย 
ชุมนสุหกรณ์ 

โคนมฯ 
สหกรณ์โคนม 

บ้านบึง 

สหกรณ์โคนม 
การเกษตร
ไชยปราการ 

สหกรณ์โคนม 
ล าพูน 

สหกรณ์โคนม 
ขอนแกน่ 

เฉลี่ย 

1. การถอนคืนโคสาวท้อง 
ของเกษตรกร 

       

   1.1 เกษตรกรถอนคืน 
โคสาวท้องแล้ว โดย 

ร้อยละ 55.17 - 23.08 - - 10.56 

       1) ถอนคืนของตนเอง ร้อยละ 100.00 - 100.00 - - 100.00 
      2) ถอนคืนของคนอ่ืน ร้อยละ - - - - - - 
   1.2 เกษตรกรยังไม่ถอนคืน ร้อยละ 44.83 100.00 53.84 100.00 100.00 87.78 
   1.3 เกษตรกรไม่ถอนคืน ร้อยละ - - 23.08 - - 1.66 
2. จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืน ตัว/ราย 6 - 2 - - 4 
3. แหล่งเงินทุนที่น ามาถอนคืน        
   3.1 ทุนส่วนตัว+กู ้ ร้อยละ 31.25 - 33.34 - - 31.58 
   3.2 ทุนส่วนตัว ร้อยละ 62.50 - 33.33 - - 57.89 
   3.3 กู้อย่างเดียว ร้อยละ 6.25 - 33.33 - - 10.53 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ส าหรับโคสาวท้องที่เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 ถอนคืนจากโครงการแล้ว 
พบว่า ส่วนใหญ่คลอดลูกแล้วร้อยละ 90.91 ที่เหลือร้อยละ 9.09 ยังไม่คลอด โคสาวท้องที่คลอดแล้ว ส่วนใหญ่
เป็นเพศผู้และเพศเมียในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศผู้ร้อยละ 51.41 และเพศเมียร้อยละ 48.59 อัตราการ
รอดของลูกโคคิดเป็นร้อยละ 92.50 และลูกโคที่คลอดมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ร้อยละ 100.00 ส่วนลูกโค
ที่คลอดแล้วตายร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่เกิดจากโรคในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่โรคท้องเสีย เนื่องจากลูกโค
ที่เกิดใหม่มีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างน้อยต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนคอกต้องสะอาด และแห้ง
อยู่เสมอ รวมทั้งการให้อาหารและน้ าที่สะอาดก็เป็นสิ่งจ าเป็น (ตารางท่ี 4.11)  
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ตารางท่ี 4.11 อัตราการคลอดของโคสาวท้องของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ สหกรณ์โคนมผาต้ัง สหกรณ์โคนมพิมาย เฉลี่ย 
1. การคลอดของโคสาวท้อง    

1.1 คลอดแล้ว 85.42 97.50 90.91 
1.2 ยังไม่คลอด 14.58 2.50 9.09 

2. การรอดของลูกโค    
2.1 ลูกโคที่คลอดแล้วไม่ตาย 95.12 89.74 92.50 
     - เพศผู้ 53.42 49.27 51.41 
     - เพศเมีย 46.58 50.73 48.59 
2.2 ลูกโคที่คลอดแล้วตาย 4.88 10.26 7.50 

3. สุขภาพของลูกโค    
3.1 แข็งแรง สมบูรณ์ 100.00 100.00 100.00 
3.2 ไม่แข็งแรง 0.00 0.00 0.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ในส่วนของโคสาวท้องที่เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 ถอนคืนจากโครงการ 
พบว่า คลอดลูกแล้วร้อยละ 43.75 ที่เหลือร้อยละ 56.25 ยังไม่คลอด เนื่องจากเพ่ิงถอนคืนโคสาวท้องจาก
ธนาคารยังไม่ครบก าหนดคลอด ส่วนโคสาวท้องที่คลอดแล้วเป็นเพศเมีย ร้อยละ 57.14 อัตราการรอดของลูกโค
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และลูกโคท่ีคลอดมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ร้อยละ 100.00 (ตารางท่ี 4.12)  

 

ตารางท่ี 4.12 อัตราการคลอดของโคสาวท้องของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560  
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ชุมนสุหกรณ์โคนมฯ 
สหกรณ์โคนมการเกษตร

ไชยปราการ 
เฉลี่ย 

1. การคลอดของโคสาวท้อง    
1.1 คลอดแล้ว 41.38 66.67 43.75 
1.2 ยังไม่คลอด 58.62 33.33 56.25 

2. การรอดของลูกโค    
2.1 ลูกโคที่คลอดแล้วไม่ตาย 100.00 100.00 100.00 
     - เพศผู้ 47.36 - 42.86 
     - เพศเมีย 52.64 100.00 57.14 
2.2 ลูกโคที่คลอดแล้วตาย - - - 

3. สุขภาพของลูกโค    
3.1 แข็งแรง สมบูรณ์ 100.00 100.00 100.00 
3.2 ไม่แข็งแรง - - - 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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4) การสนับสนุนเกี่ยวกับบริการสุขอนามัยสัตว์ การผสมเทียม และอ่ืนๆ 

ในการด าเนินโครงการฯ ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เข้าไปให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ
สุขอนามัยสัตว์แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารในฟาร์มเช่น การให้บริการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
การผสมเทียมการดูแลสุขภาพโคนม และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในด้านต่างๆทั้ง 8 ธนาคารจาก
การสอบถามเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.63 ได้รับบริการด้านสุขอนามัยสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการตรวจท้อง เป็นต้น จ านวนโคนม
ที่ได้รับบริการเฉลี่ย 47 ตัว/ฟาร์ม โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 ได้รับบริการร้อยละ 
95.76 จ านวนโคนมที่ได้รับบริการเฉลี่ย 40 ตัว/ฟาร์ม และเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 ได้รับ
บริการร้อยละ 93.89 จ านวนโคนมที่ได้รับบริการเฉลี่ย 53 ตัว/ฟาร์ม (ตารางที่ 4.13) 
 

ตารางท่ี 4.13 การได้รับบริการด้านสุขอนามัยสัตว์ของเกษตรกร 
 

สหกรณ์ 
การรับบริการด้านสุขอนามัยสัตว์ของ

เกษตรกร (ร้อยละ) 
โคนมได้รับบริการด้าน
สุขอนามัย (ตัว/ฟาร์ม) 

ได้รับบริการ ไม่ได้รับบริการ  
1. ธนาคารที่จัดต้ังป ี2559    
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 100.00 - 39 
   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 92.68 7.32 46 
   1.3 สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 93.10 6.90 30 

เฉลี่ย 95.76 4.24 40 
2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560    
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้  
และตะวันตก จ ากัด 

75.86 24.14 36 

   2.2 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 100.00 - 32 
   2.3 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 100.00 - 66 
   2.4 สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 93.48 6.52 53 
   2.5 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 97.87 2.13 52 

เฉลี่ย 93.89 6.11 53 
เฉลี่ยรวม 94.63 5.37 47 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 4.4.1 ปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับเพิ่มข้ึน 

แม่โคนมที่มีคุณภาพพิจารณาได้ในหลายด้าน เช่น สายพันธุ์แม่โค สุขภาพของแม่โค ผลผลิต
น้ านมทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ านม และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินผลครั้งนี้  ผู้ประเมินจะ
พิจารณาเฉพาะปริมาณผลผลิตน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ และระบบสืบพันธุ์ (อัตราการผสมติดของแม่โค) ทั้งนี้
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เนื่องจากข้อจ ากัดด้านข้อมูล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับจากแม่โคในโครงการฯ
กับปริมาณน้ านมดิบจากแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 27.90 ได้รับปริมาณน้ านมดิบ
จากแม่โคในโครงการสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ร้อยละ 67.44 ได้รับน้ านมดิบในปริมาณเท่ากัน และร้อยละ 
4.66 ได้รับน้ านมดิบน้อยกว่า  

โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 ร้อยละ 29.49 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โค
ในโครงการฯ สูงกว่าแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ร้อยละ 66.67 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ 
เท่าๆ กับแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง และร้อยละ 3.84 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ ต่ ากว่า
แม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง 

ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 ร้อยละ 12.50 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โค
ในโครงการฯ สูงกว่าแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ร้อยละ 75.00 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ 
เท่าๆกับแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง และร้อยละ 12.50 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการ ฯ ต่ ากว่า
แม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง  

ในส่วนของอัตราการผสมติดของแม่โค พบว่า อัตราการผสมติดของแม่โคนมที่เกษตรกรเลี้ยงเอง
อยู่ระหว่าง 2 - 3 ครั้ง ส่วนแม่โคในโครงการจะมีอัตราการผสมติดอยู่ระหว่าง 1 - 2 ครั้ง โดยแม่โคที่ผสมติดเร็วข้ึน
รอบหมุนเวียนของการให้น้ านมโคก็จะเร็วขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ านมดิบเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก (ตารางท่ี 4.14) 
 

ตารางท่ี 4.14 เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 – 2560 ที่ได้รับปริมาณน้ านมดิบเพิ่มข้ึน 
           หน่วย : ร้อยละ 

สหกรณ์ 
เกษตรกรที่ได้รับปริมาณน้ านมดิบจากแม่โค 
ในโครงการเปรียบเทียบกบัแม่โคที่เลี้ยงเอง 
สูงกว่า เท่ากัน ต่ ากว่า 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559    
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 37.50 60.00 2.50 
   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 21.05 73.68 5.27 

เฉลี่ย 29.49 66.67 3.84 
2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560    
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ ฯ จ ากัด 20.00 80.00 - 
   2.2 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด - 66.67 33.33 

เฉลี่ย 12.50 75.00 12.50 
เฉลี่ยรวม 27.90 67.44 4.66 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ทั้งนี้ในส่วนของปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับ พบว่า แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณ
น้ านมดิบเฉลี่ย 16.37 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเองให้ปริมาณน้ าดิบเฉลี่ย 15.66 
กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยแม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 0.71 
กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบ เฉลี่ย 
16.33 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเองให้ปริมาณน้ าดิบเฉลี่ย 15.56 กิโลกรัม/ตัว/วัน แม่โค
ในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบสูงกว่าแม่โคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 0.77 กิโลกรัม/ตัว/วัน 

ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ย 
16.75 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเองให้ปริมาณน้ าดิบเฉลี่ย 16.62 กิโลกรัม/ตัว/วัน
แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 0.13 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยเฉพาะแม่โค
ในโครงการฯ ของเกษตรกรสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ฯ จ ากัด แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบ
สูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 1.20 กิโลกรัม/ตัว/วัน ยกเว้นแม่โคในโครงการฯ ของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบต่ ากว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง
เฉลี่ย 1.66 กิโลกรัม/ตัว/วัน เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงถอนคืนแม่โคจากโครงการซึ่งแม่โคต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับตัวภายในฟาร์มทั้งในด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารหยาบซึ่งแต่ละฟาร์มใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่ กับเกษตรกร 
และสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม (ตารางท่ี 4.15)  

 

ตารางท่ี 4.15 ปริมาณน้ านมดิบของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 - 2560 
 

สหกรณ์ 

ปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ (กก./ตัว/วัน) 
แม่โคที่ได้จากโครงการ แม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ผลการเปลี่ยนแปลง 

(+/-)1/ 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 

   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 15.25 14.05 +1.20 

   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 17.47 17.15 +0.32 

เฉลี่ย 16.33 15.56 +0.77 

2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 

   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ ฯ จ ากัด 17.80 16.60 +1.20 

   2.2 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 15.00 16.66 -1.66 

เฉลี่ย 16.75 16.62 +0.13 

เฉลี่ยรวม 16.37 15.66 +0.71 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ โดยเครื่องหมาย + หมายถึง สูงกว่า และ – 
หมายถึง ต่ ากว่า 
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 4.4.2 รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรลดลง 

เมื่อสอบถามรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนซึ่งมีอายุเฉลี่ย 9 เดือน (อายุเท่ากับโคนมทดแทน  
ที่เกษตรกรขายฝาก) จนกระทั่งเป็นโคสาวท้อง 4 เดือน ของเกษตรกร (เท่ากับอายุโคสาวท้องที่เกษตรกรถอนคืน)
พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนเฉลี่ย 48,500 บาท/ตัว ในขณะที่เกษตรกรมีรายจ่ายใน
การถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารเฉลี่ย 46,056 บาท/ตัว จะเห็นได้ว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของ
เกษตรกรสูงกว่ารายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ย 2,444 บาท/ตัว โดยเกษตรกรสมาชิก
ธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 มีรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนเฉลี่ย 47,133 บาท/ตัว และมีรายจ่ายในการ
ถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารในราคาเฉลี ่ย 46,366 บาท/ตัว รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของ
เกษตรกรสูงกว่ารายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ย 767 บาท/ตัว  

ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 มีรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนเฉลี่ย 
50,165 บาท/ตัว ซึ่งสูงกว่ารายจ่ายของเกษตรกรสมาชิกธนาคารปี 2559 โดยเฉพาะมูลค่าตัวโคทดแทน ทั้งนี้
เนื่องจากมูลค่าตัวโคทดแทนในแต่ละปีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคาโคนมที่ซื้อขายในขณะนั้นๆ ส่วนค่าใช้จ่าย
ในส่วนอ่ืนๆ มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เกษตรกรมีรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารเฉลี่ย 44,297 
บาท/ตัว จะเห็นได้ว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรสูงกว่ารายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้อง
จากโครงการเฉลี่ย 5,868 บาท/ตัว (ตารางที่ 4.16) โดยการก าหนดราคาถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารจะ
ค านวณจากต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทนในฟาร์มทั้งหมดทั้งต้นทุนมูลค่าตัวโคทดแทนที่ซื้อจากเกษตรกร 
ค่าอาหารข้น ค่าอาหารหยาบ ค่าวัคซีนและยารักษาโรค ค่าเสื่อมโรงเรือนต่างๆ และค่าบริหารจัดการภายในฟาร์ม
ตลอดจนดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์น ามาใช้ในการก่อสร้างโรงเรือน จึงท าให้มูลคาการถอนคืนโคสาวท้อง
ของธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 สูงกว่ามูลค่าถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการของสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคาร
ในปี 2560 เนื่องจากสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 ส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนในลักษณะเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จ านวน 25 ล้านบาท ส่วนสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคาร
ปี 2560 ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนเป็นงบอุดหนุนซึ่งไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและคืนเงินต้นให้แก่กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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ตารางท่ี 4.16 รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกร 
          หน่วย : บาทต่อตัว 

รายการ 
เกษตรกรสมาชิก
ธนาคารที่จัดต้ัง 

ในปี 2559 

เกษตรกรสมาชิก
ธนาคารที่จัดต้ัง 

ในปี 2560 
เฉลี่ย 

1. รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกร 47,133 50,165 48,500 
   1.1 มูลค่าตัวโคนมทดแทน (อายุเฉลี่ย 9 เดือน) 15,384 18,127 16,596 
   1.2 ค่าอาหารข้น (กากถั่วเหลือง กากเมล็ดฝ้าย ปลาป่น 
หางนมผงปลายข้าว ร าสกัดน้ ามัน ข้าวโพด มันส าปะหลัง) 

15,567 13,167 14,269 

   1.3 ค่าอาหารหยาบ (เปลือกและไหมข้าวโพด ต้นข้าวโพด
ยอดอ้อยหญ้าต่างๆ ใบมันฯ ใบกระถิน พืชตระกูลถั่ว เปลือก
สับปะรด เป็นต้น) 

5,295 6,041 5,698 

   1.4 ค่าวิตามิน/เกลือแร่/ยาบ ารุง/ค่าวัคซีน 914 897 904 
   1.5 ค่ายารักษาโรค 477 667 580 
   1.6 ค่าจ้างแรงงาน 7,415 9,026 8,286 
   1.7 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน ค่าอุปกรณ์อื่นๆ 645 676 662 
   1.8 ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 552 612 584 
   1.9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ตัดหญ้า หาอาหารให้โคฯลฯ) 872 939 909 
   1.10 อ่ืน ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนเลี้ยงโค 12 13 12 
2. ราคาโคสาวท้องที่เกษตรกรถอนคืนจากธนาคาร 46,366 44,297 46,056 
3. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างโคนมทดแทนที่เกษตรกร
เลี้ยงเองกับโคนมทดแทนที่เกษตรกรถอนคืนจากโครงการ (1-2) 

+767 +5,868 +2,444 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

 4.4.3 รายได้ของเกษตรกรเพิ่มข้ึน  

เมื่อน าปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับจากแม่โคในโครงการฯ ซึ่งได้รับมากกว่าแม่โคที่
เกษตรกรเลี้ยงเองจ านวน 0.71 กิโลกรัม/ตัว/วัน มาค านวณรายได้จากราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรจ าหน่ายได้
เฉลี่ย 18 บาท/กิโลกรัม และช่วงการให้นม 305 วัน จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 3,898 บาท/ตัว/ปี โดย
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 ซึ่งได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ มากกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยง
เองจ านวน 0.77 กิโลกรัม/ตัว/วัน จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4,228 บาท/ตัว/ปี  ในส่วนของเกษตรกร   
สมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 โดยเฉพาะเกษตรกรสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ ซ่ึงปริมาณน้ านมดิบ
จากแม่โคนมในโครงการฯ มากกว่าแม่โคนมที่เกษตรกรเลี้ยงเอง จ านวน 1.20 กิโลกรัม/ตัว/วัน ท าให้เกษตรกร     
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 6,588 บาท/ตัว/ปี ยกเว้นเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการซึ่งได้รับ
ปริมาณน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการน้อยกว่าแม่โคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเอง เนื่องจากแม่โคในโครงการอยู่ระหว่าง
การปรับตัว เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เพ่ิงถอนคืนจากโครงการ ท าให้มีรายได้ลดลงจ านวน 9,133 บาท/ตัว/ปี 
(ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 รายได้จากการจ าหน่ายน้ านมดิบของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 – 2560 
 

สหกรณ์ 
รายได้จากการจ าหน่ายน้ านมดิบ (บาท/ตัว/ปี) 1/ 

แม่โคที่ได้จากโครงการ แม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ผลการเปลี่ยนแปลง 
(+/-)2/ 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 

   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 83,723 77,135 +6,588 

   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 95,910 94,977 +933 

เฉลี่ย 89,652 85,424 +4,228 

2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 

   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ ฯ จ ากัด 97,722 91,134 +6,588 

   2.2 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 82,350 91,463 -9,113 

เฉลี่ย 91,958 91,244 +714 

เฉลี่ยรวม 89,871 85,973 +3,898 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ค านวณจากราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ 18 บาท/กก. และช่วงการให้นม 305 วัน 

     2/แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจ าหน่ายน้ านมดิบ โดยเครื่องหมาย + หมายถึง เพิ่มขึ้นและ – หมายถึง ลดลง 
 

4.4.4 การใช้บริการครั้งต่อไปของเกษตรกร 
เมื่อสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้บริการในครั้งต่อไปหลังจากที่มีการถอนคืนโคนมแล้ว

พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.05 จะใช้บริการของธนาคารอีก และร้อยละ 7.95 ไม่ใช้บริการของธนาคารอีก
เนื่องจากปริมาณโคในฟาร์มมีน้อยดูแลเองได้ และบางรายเห็นว่ามูลค่าการถอนคืนโคสาวท้องมีราคาค่อนข้างสูง
หากขายฝากไว้กับธนาคารไปแล้วจะไม่มีเงินในการถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคาร ในส่วนของเกษตรกรที่จะใช้
บริการของธนาคารอีก เนื่องจากโคสาวท้องที่ได้รับคืนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 74.07 การขาย
ฝากโคให้กับธนาคารสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคของเกษตรกร ร้อยละ 65.43 และต้องการให้ความร่วมมือ
กับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 37.04 (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18 การใช้บริการธนาคารในครั้งต่อไปของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
สหกรณ์โคนม 

ผาต้ัง  
สหกรณ์โคนม 

พิมาย  
เฉลี่ย 

1. ใช้บริการอีก  93.75 90.00 92.05 
เหตุผลที่ใช้บริการ ได้แก่1/    
  - โคสาวท้องที่ได้รับคืนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 75.56 72.22 74.07 
  - ลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนได้ 71.11 58.33 65.43 
  - ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ 37.78 36.11 37.04 
  - ปริมาณน้ านมดิบที่ได้จากแม่โคที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจ านวนมากกว่าแม่โคที่เลี้ยงเอง 

24.44 11.11 18.52 

  - ผสมติดง่ายกว่าเลี้ยงเอง 28.89 8.33 19.75 
2. ไม่ใช้บริการอีก 6.25 10.00 7.95 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 90 จะใช้บริการ
ของธนาคารอีก และร้อยละ 10 ไม่ใช้บริการของธนาคารอีก เนื่องจากปริมาณโคนมทดแทนในฟาร์มมีน้อย
ดูแลเองได้ในส่วนของเกษตรกรที่จะใช้บริการของธนาคารอีก เนื่องจากโคสาวท้องที่ได้รับคืนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 66.67 การขายฝากโคให้กับธนาคารสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคของเกษตรกรร้อยละ 
44.44 และต้องการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 44.44 (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19 การใช้บริการธนาคารในครั้งต่อไปของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ชุมนมุสหกรณ์ 

โคนมฯ 

สหกรณ์โคนม 
การเกษตร 
ไชยปราการ 

เฉลี่ย 

1. ใช้บริการอีก  100.00 50.00 90.00 
เหตุผลที่ใช้บริการ ได้แก่1/    
  - โคสาวท้องที่ได้รับคืน 
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 

68.75 50.00 66.67 

  - ลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนได้ 43.75 50.00 44.44 
  - ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ 50.00 0.00 44.44 
  - ปริมาณน้ านมดิบที่ได้จากแม่โคที่เข้าร่วมโครงการมี
จ านวนมากกว่าแม่โคที่เลี้ยงเอง 

6.25 0.00 5.56 

  - ผสมติดง่ายกว่าเลี้ยงเอง 18.75 0.00 16.67 
2. ไม่ใช้บริการอีก 0.00 50.00 10.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

 4.5 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 
       4.5.1 ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ 

      จากการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการ และ
เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารโคนมทดแทนฝูง พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูงในระดับค่อนข้างมาก ที่ค่าคะแนน 3 .78 
โดยเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจระดับค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 44.33 รองลงมามีความรู้ ความเข้าใจ
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 และมีความรู้ ความเข้าใจระดับมาก ร้อยละ 21.65 ที่เหลือมีความรู้  
ความเข้าใจต่อการด าเนินโครงการค่อนข้างน้อยซึ่งมีเพียงร้อยละ 0.69 (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20 ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการด าเนินโครงการฯ    
          หน่วย : ร้อยละ 

สหกรณ์ 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

1. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2559 
   1.1 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 3.88 ค่อนข้างมาก 
   1.2 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 12.20 65.85 21.95 0.00 0.00 3.90 ค่อนข้างมาก 
   1.3 สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 4.35 13.04 82.61 0.00 0.00 2.55 ค่อนข้างน้อย 

เฉลี่ย 16.07 42.86 41.07 0.00 0.00 3.75 ค่อนข้างมาก 

2. ธนาคารที่จัดต้ังปี 2560 
   2.1 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้  
และตะวันตก จ ากัด 

27.59 41.38 27.59 3.44 0.00 3.93 ค่อนข้างมาก 

   2.2 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 53.85 30.77 15.38 0.00 0.00 4.38 มาก 
   2.3 สหกรณ์โคนมการเกษตร 
ไชยปราการ จ ากัด 

25.00 54.55 20.45 0.00 0.00 4.05 ค่อนข้างมาก 

   2.4 สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 21.74 36.96 39.13 2.17 0.00 3.78 ค่อนข้างมาก 
   2.5 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 19.15 51.06 29.79 0.00 0.00 3.89 ค่อนข้างมาก 

เฉลี่ย 25.14 45.25 28.49 1.12 0.00 3.94 ค่อนข้างมาก 
เฉลี่ยรวม 21.65 44.33 33.33 0.69 0.00 3.78 ค่อนข้างมาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.5.2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินโครงการ 
      จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่เกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง ซึ่งทางหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานโครงการแก่สหกรณ์โคนมที่จะได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารโคนมทดแทนฝูง พบว่า 
เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเห็นว่ารูปแบบการด าเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความ
เหมาะสมมากคิดเป็นร้อยละ 57.14 และเหมาะสมระดับค่อนข้างมากร้อยละ 42.86 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ความเหมาะสมของรูปแบบในการด าเนินโครงการฯ 
           หน่วย : ร้อยละ  

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินโครงการฯ  

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 

1. สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 100.00 - - - - 
2. สหกรณ์จังหวัดล าพูน - 100.00 - - - 
3. สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 100.00 - - - - 
4. สหกรณ์จังหวัดประจวบฯ 100.00 - - - - 
5. สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น - 100.00 - - - 
6. สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา - 100.00 - - - 
7. สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 100.00 - - - - 

เฉลี่ย 57.14 42.86 - - - 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะ
เข้าร่วมโครงการฯพบว่า เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเห็นว่าคุณสมบัติดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยเหมาะสมมากร้อยละ 
71.43 เหมาะสมค่อนข้างมากร้อยละ 28.57 (ตารางท่ี 4.22) 
 

ตารางท่ี 4.22 ความเหมาะสมของคุณสมบัติสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
           หน่วย : ร้อยละ  

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ความเหมาะสมของคุณสมบัติสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 

1. สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ - 100.00 - - - 
2. สหกรณ์จังหวัดล าพูน 100.00 - - - - 
3. สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 100.00 - - - - 
4. สหกรณ์จังหวัดประจวบฯ 100.00 - - - - 
5. สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น - 100.00 - - - 
6. สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 100.00 - - - - 
7. สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 100.00 - - - - 

เฉลี่ย 71.43 28.57 - - - 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.5.3 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรหลังจากขายฝากและและถอนคืนโคสาวท้อง

จากโครงการแล้ว พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม ระดับค่อนข้างมาก
ที่ค่าคะแนน 3.80 โดยพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 44.07 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 18.64 และ       
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พึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 35.59 โดยเฉพาะการด าเนินงานของธนาคารในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
ในขั้นตอนการรับฝากและถอนคืนโคสาวท้อง เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.11 เกษตรกรร้อยละ 50.56 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 31.46 พึงพอใจระดับมาก และ    
พึงพอใจระดับค่อนข้างน้อยถึงปานกลางร้อยละ 17.98 นอกจากนี้เกษตรกรยังพึงพอใจด้านความสะดวก – รวดเร็ว
ในการให้บริการ และด้านราคาขายฝาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 และ 4.04 ส่วนความพึงพอใจต่อราคาถอนคืน
โคสาวท้อง พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยเกษตรกรพึงพอใจ
ระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 41.86 พึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 24.41 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 23.25 
และพึงพอใจระดับน้อยถึงค่อนข้างน้อย ร้อยละ 10.48 สาเหตุที่เกษตรกรพึงพอใจต่อราคาที่ถอนคืนน้อย 
เนื่องจากบางรายเห็นว่าราคาถอนคืนโคสาวท้องค่อนสูงท าให้ไม่สามารถถอนคืนโคสาวท้องได้ (ตารางท่ี 4.23) 
 

ตารางท่ี 4.23 ความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 
          หน่วย : ร้อยละ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก 
ค่อนข้าง

มาก 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการ 
ธนาคาร 

24.58 38.98 32.20 4.24 - 3.84 ค่อนข้างมาก 

2. การสนับสนุนให้มีธนาคาร 33.90 38.14 24.58 3.38 - 4.03 ค่อนข้างมาก 
3. การจัดตั้งธนาคารสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาทางการเกษตร 

35.96 37.72 19.30 7.02 - 4.03 ค่อนข้างมาก 

4. การก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขของธนาคาร 

24.14 37.07 32.76 5.17 0.86 3.78 ค่อนข้างมาก 

5. ผลการด าเนินงานของธนาคาร        
    - ด้านการบริการ (ขั้นตอนการ 
ขอรับบริการ) 

31.46 50.56 15.73 2.25 - 4.11 ค่อนข้างมาก 

    - ความสะดวก – รวดเร็ว 31.46 47.19 19.10 2.25 - 4.08 ค่อนข้างมาก 
    - ด้านราคาขายฝาก 29.21 51.69 14.61 3.37 1.12 4.04 ค่อนข้างมาก 
    - ด้านราคาถอนคืน 23.25 41.86 24.41 8.13 2.35 3.67 ค่อนข้างมาก 
6. ความพึงพอใจในภาพรวม 18.64 44.07 35.59 1.70 - 3.80 ค่อนข้างมาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.5.4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 
 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมระดับค่อนข้างมากที่ค่า

คะแนน 4.11 โดยเกษตรกรพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 53.89 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 28.33 และ
พึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 17.78 โดยเฉพาะความพึงพอใจต่อการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคาร
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 ซึ่งมีเกษตรกรร้อยละ 48.89 พึงพอใจระดับ
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ค่อนข้างมาก ร้อยละ 38.89 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 12.22 พึงพอใจระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรเห็นว่าการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารจะช่วยให้เกษตรกรลดภาระในการเลี้ยงโคทดแทนได้ และ
ท าให้เกษตรกรมีเวลาในการเอาใจใส่ ดูแลแม่โครีดได้อย่างเต็มที ่

นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความพึงพอใจต่อการจัดตั้งธนาคารในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในระดับมากเช่นเดียวกัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่จะมีปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบที่มีคุณภาพ การขาดแคลนเงินทุนในการ
ขยายฟาร์ม และปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโคนม ซึ่งเมื่อเกษตรกรขายฝากโคทดแทนเข้าร่วม
โครงการแล้ว โคทดแทนจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากโครงการ โดยมีการจัดการอาหารที่เหมาะสมตามช่วง
อายุโค และเกษตรกรสามารถน าเงินที่ได้จากการขายฝากโคทดแทนไปใช้หมุนเวียนในฟาร์มได้ นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดภาระในการเลี้ยงโคทดแทนได้อีกด้วย โดยเกษตรกรร้อยละ 43.89 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 38.89 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 12.22 พึงพอใจระดับปานกลาง 

ในส่วนของความพึงพอใจต่อราคาถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนน 3.16 โดยเกษตรกรพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 55.07 พึงพอใจ
ระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 26.09 และพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 18.84 สาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจ
ต่อราคาที่ถอนคืนระดับปานกลาง เนื่องจากบางรายเห็นว่าราคาถอนคืนโคสาวท้องค่อนสูงกว่าตลาดทั่วไปใน
พ้ืนทีท่ าให้เกษตรกรบางรายไม่ถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการ (ตารางท่ี 4.24) 

 

ตารางท่ี 4.24 ความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 
          หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก 
ค่อนข้าง

มาก 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการธนาคาร 33.33 47.78 18.89 - - 4.14 ค่อนข้างมาก 
2. การสนับสนุนให้มีธนาคาร 38.89 48.89 12.22 - - 4.27 มาก 
3. การจัดตั้งธนาคารสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตร  

38.89 43.89 17.22 - - 4.22 มาก 

4. การก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ เง่ือนไขของ
ธนาคาร 

32.78 45.00 21.67 0.55 - 4.10 ค่อนข้างมาก 

5. ผลการด าเนินงานของธนาคาร        
    - ด้านการบริการ (ขั้นตอนการขอรับบริการ) 34.44 44.44 20.00 1.12 - 4.12 ค่อนข้างมาก 
    - ด้านความสะดวก – รวดเร็ว 32.22 48.33 18.89 0.56 - 4.12 ค่อนข้างมาก 
    - ด้านราคาขายฝาก 38.33 42.22 19.45 - - 4.19 ค่อนข้างมาก 
    - ด้านราคาถอนคืน 18.84 26.09 55.07 - - 3.16 ปานกลาง 
6. ความพึงพอใจในภาพรวม 28.33 53.89 17.78 - - 4.11 ค่อนข้างมาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ (On-going Evaluation) จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 ราย ผู้จัดการสหกรณ์/ประธานสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้ง
เป็นธนาคารในปี 2559 และปี 2560 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดในพ้ืนที่ โครงการ ซึ่งได้น าแนวคิด
แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยค านึงถึงระยะเวลาและกระบวนการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนของโครงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย สรุปไดด้ังนี้ 
 5.1.1 ผลการด าเนินงาน 

มีการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงแล้วทั้งหมด จ านวน 8 แห่ง ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 จ านวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง และ 3) สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมา จ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 306 ราย คิดเป็นร้อยละ 204.00 ของเป้าหมาย  และ
สหกรณ์โคนมที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารปี 2560 จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมการเกษตร
ไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด จังหวัดชลบุรี 3) ชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้และตะวันตก จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด จังหวัดล าพูน และ 5) สหกรณ์
โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น จ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ 423 ราย คิดเป็นร้อยละ
169.20 รวมจ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 729 ราย คิดเป็นร้อยละ 182.25 ของเป้าหมาย 
แต่ในปัจจุบันมีธนาคารโคนมทดแทนฝูงด าเนินการในรูปแบบธนาคารเพียง 7 แห่ง ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิก
สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ไม่มีเกษตรกรขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการ เพราะสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่
เป็นฟาร์มโคนมขนาดเล็กถึงปานกลาง เกษตรกรสามารถเลี้ยงดูโคนมทดแทนได้เอง จึงไม่ประสงค์ส่งโคนม   
ทดแทนเข้าร่วมโครงการ โดยสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ได้ด าเนินการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นชอบให้ด าเนินการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของสหกรณ์โคนม
พัทลุง จ ากัด เรียบร้อยแล้ว ธนาคารโคนมทดแทนฝูงที่เหลือ 7 แห่ง มีผลการด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร ดังนี้ 

1) การขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการฯ 
เกษตรกรขายฝากโคนมทดแทนเข้าร่วมโครงการทั ้งหมดจ านวน 553 ราย จ านวน      

โคนมทดแทนที่ขายฝาก 1,712 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 28,411,558 บาท มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย 16,596 
บาท/ตัว โดยสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 เกษตรกรขายฝากโคนมทดแทน จ านวน 259 ราย
จ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก 956 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 14,707,318 บาท มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย 
15,384 บาท/ตัว ส าหรับสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2560 เกษตรกรขายฝากโคนมทดแทน     
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เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 294 ราย จ านวนโคนมทดแทนที่ขายฝาก 756 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 
13,704,240 บาท มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย 18,127 บาท/ตัว  

2) การถอนคืน (ซื้อคืน) โคสาวท้องจากโครงการฯ 
เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้วทั้งหมดจ านวน 381 ราย จ านวนโคสาวท้องที่ถอนคืน

1,199 ตัว มูลค่าการถอนคืนโคสาวท้องรวม 55,221,199 บาท มูลค่าการถอนคืนเฉลี่ย 46,056 บาท/ตัว โดย
สหกรณ์ท่ีจัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2559 เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้ว จ านวน 331 ราย โคสาวท้องที่ถอนคืน 
จ านวน 1,019 ตัว มูลค่าการถอนคืนรวม 47,247,699 บาท มูลค่าการถอนคืนเฉลี่ย 46,366 บาท/ตัว ส่วน
สหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารในปี 2560 เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้อง จ านวน 50 ราย จ านวนโคสาวท้อง          
ทีถ่อนคืน 180 ตัว มูลค่าการถอนคืนรวม 7,973,500 บาท มูลค่าการถอนคืนเฉลี่ย 44,297 บาท/ตัว  

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับจากแม่โคในโครงการฯ กับปริมาณ
น้ านมดิบจากแม่โคในฟาร์มท่ีเกษตรกรเลี้ยงเอง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 27.90 ได้รับปริมาณน้ านมดิบจากแม่โค
ในโครงการสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ร้อยละ 67.44 ได้รับในปริมาณเท่ากัน และร้อยละ 4.66 ได้รับ
น้อยกว่า โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 ร้อยละ 29.49 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โค ในโครงการฯ 
สูงกว่าแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ร้อยละ 66.67 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ เท่า ๆ กับแม่โค
ในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง และร้อยละ 3.84 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ ต่ ากว่า  แม่โคในฟาร์ม
ที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 ร้อยละ 12.50 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โค
ในโครงการฯ สูงกว่าแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ร้อยละ 75.00 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ 
เท่า ๆ กับแม่โคนมในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง และร้อยละ 12.50 ได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการ ฯ ต่ ากว่า
แม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเอง  

ทั้งนี้ ในส่วนปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ พบว่า แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ย 
16.37 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนแม่โคในฟาร์มที่เกษตรกรเลี้ยงเองให้ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ย 15.66 กิโลกรัม/ตัว/
วัน แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 0.71 กิโลกรัม/ตัว/วัน  
โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 แม่โคในโครงการฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกร
เลี้ยงเองเฉลี่ย 0.77 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 แม่โคในโครงการฯ  
ให้ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ยสูงกว่าปริมาณน้ านมดิบจากแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ ย 0.13 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
ในส่วนของอัตราการผสมติดของแม่โค พบว่า อัตราการผสมติดของแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองอยู่ระหว่าง 2 - 3 ครั้ง 
ส่วนแม่โคในโครงการจะมีอัตราการผสมติดอยู่ระหว่าง 1 - 2 ครั้ง โดยแม่โคที่ผสมติดเร็วขึ้น รอบหมุนเวียนของ
การให้น้ านมโคก็จะเร็วขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ านมดิบเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก  

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนซึ่งมีอายุเฉลี่ย 9 เดือน จนกระทั่ง
เป็นโคสาวท้อง 4 เดือน ของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรถอนคืนแม่โคจากโครงการ พบว่า เกษตรกรมี
รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนเฉลี่ย 48,500 บาท/ตัว ในขณะที่เกษตรกรมีรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้อง
จากธนาคารเฉลี่ย 46,056 บาท/ตัว จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนในฟาร์มสูงกว่า
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รายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ย 2,444 บาท/ตัว โดยเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งใน
ปี 2559 มีรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนเฉลี่ย 47,133 บาท/ตัว และมีรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจาก
ธนาคารในราคาเฉลี่ย 46,366 บาท/ตัว รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรสูงกว่ารายจ่ายในการ
ถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ย 767 บาท/ตัว ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั ้งในปี 2560 มี
รายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนเฉลี่ย 50,165 บาท/ตัว และมีรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจาก
ธนาคารเฉลี่ย 44,297 บาท/ตัว จะเห็นได้ว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรสูงกว่ารายจ่ายใน
การถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการเฉลี่ย 5,868 บาท/ตัว 

เมื่อน าปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับจากแม่โคในโครงการฯ ซึ่งได้รับมากกว่าแม่โค       
ที่เกษตรกรเลี้ยงเองจ านวน 0.71 กิโลกรัม/ตัว/วัน มาค านวณรายได้จากราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรจ าหน่ายได้
เฉลี่ย 18 บาท/กิโลกรัม และช่วงการให้นม 305 วัน จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 3,898 บาท/ตัว/ปี โดย
เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 ซึ่งได้รับน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ มากกว่าแม่โคที่เกษตรกร
เลี้ยงเองจ านวน 0.77 กิโลกรัม/ตัว/วัน จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4,228 บาท/ตัว/ปี และเกษตรกร
สมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 ซึ่งได้ปริมาณน้ านมดิบจากแม่โคในโครงการฯ มากกว่าแม่โคนมที่เกษตรกร
เลี้ยงเอง จ านวน 0.13 กิโลกรัม/ตัว/วัน จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 714 บาท/ตัว/ปี 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม่โคที่ได้จากโครงการให้ปริมาณน้ านม
ดิบสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง รวมทั้งมีอัตราการผสมติดง่ายกว่าแม่โคนมที่เกษตรกรเลี้ยงเอง ส่งผลให้
รอบหมุนเวียนของการให้น้ านมโคเร็วขึ้น นอกจากนี้รายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการยังน้อย
กว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ส่งโคทดแทนเข้าร่วม
โครงการจะสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนทดแทนได้ อย่างไรก็ตามยังมี เกษตรกรบางส่วนไม่ส่งโคนม    
ทดแทนเข้าร่วมโครงการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก สามารถดูแลโคนมในฟาร์มเองได้ นอกจากนี้   
บางสหกรณ์ที่รับโคทดแทนเข้าร่วมโครงการยังมีความกังวลในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการฟาร์ม
โดยเฉพาะค่าอาหารข้น เนื่องจากระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมทดแทนจนกระทั่งเป็นโคสาวท้องใช้ระยะเวลา
หลายเดือน อาจท าให้มีปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนได้  

ในขณะเดียวกันบางสหกรณ์ยังมีปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบที่มีคุณภาพ เนื่องจาก
สหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง บางสหกรณ์มีแปลงหญ้าแต่ก็ไม่เพียงพอ   
ซึ่งสหกรณ์ส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาโดยใช้อาหารผสมส าเร็จรูป (TMR) ในการเลี้ยงโคนมทดแทน และส่งเสริมให้
เกษตรกรทั่วไปปลูกหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ขายให้กับสหกรณ์ ประกอบกับธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 เริ่มเลี้ยง
โคนมทดแทนในระบบคอกรวมเป็นครั้งแรก เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโคนมทดแทนยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโค
นมระบบคอกรวม นอกจากนี้ธนาคารที่ให้เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้ว พบว่า มีสมาชิกธนาคารบางราย    
ไม่ถอนคืนโคสาวท้อง เนื่องจากเห็นว่าราคาถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการค่อนข้างสูง ส่งผลให้สหกรณ์ต้อง
รับภาระในการเลี้ยงโคสาวท้องต่อไป  
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5.1.2 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 
จากการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูงในระดับค่อนข้างมาก ที่ค่าคะแนน 3. 78 
โดยเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจระดับค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 44.33 รองลงมามีความรู้ ความเข้าใจ
ในระดับปานกลางร้อยละ 33.33 และมีความรู้ ความเข้าใจระดับมากร้อยละ 21.65 และเมื่อสอบถามความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินงานธนาคารโคนม   
ทดแทนฝูง เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเห็นว่ารูปแบบการด าเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 
57.14 และเหมาะสมระดับค่อนข้างมากร้อยละ 42.86 นอกจากนี้ยังเห็นว่าการก าหนดคุณสมบัติของสหกรณ์ที่
จะเข้าร่วมโครงการฯ มีความเหมาะสมมากร้อยละ 71.43 และเหมาะสมค่อนข้างมากร้อยละ 28.57 

เกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวม
ระดับค่อนข้างมากที่ค่าคะแนน 3.80 โดยเกษตรกรพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 44.07 พึงพอใจระดับ   
ปานกลาง ร้อยละ 35.59 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 18.64 และพึงพอใจระดับค่อนข้างน้อย ร้อยละ 1.70    
ส่วนเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งในปี 2560 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมระดับ
ค่อนข้างมาก ที่ค่าคะแนน 4.11 โดยเกษตรกรพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 53.89 พึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ 28.33 และพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 17.78  

เมื่อสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้บริการในครั้งต่อไปหลังจากที่มีการถอนคืนโคนมแล้ว 
พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 ร้อยละ 92.05 จะใช้บริการของธนาคารอีก และร้อยละ 
7.95 ไม่ใช้บริการของธนาคารอีก เนื่องจากปริมาณโคในฟาร์มมีน้อยดูแลเองได้ และบางรายเห็นว่ามูลค่า
การถอนคืนโคสาวท้องมีราคาค่อนข้างสูงหากขายฝากไว้กับธนาคารไปแล้วจะไม่มีเงินในการถอนคืนโคสาวท้อง
จากธนาคาร ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารที่จัดตั้งปี 2560 ร้อยละ 90 จะใช้บริการของธนาคารอีก และ
ร้อยละ 10 ไม่ใช้บริการของธนาคารอีก เนื่องจากปริมาณโคนมทดแทนในฟาร์มมีน้อยดูแลเองได้ 
 5.1.3 การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 

จากผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่าโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการในเบื้องต้นโดย
สหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารมีการด าเนินการรับฝากลูกโคเพศเมีย และถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เกษตรกรได้แม่
โคที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมที่ปลดระวางในฟาร์ม  และสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทน รวมทั้งมี
รายได้เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและปรับปรุงแก้ไขตามข้อค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกธนาคารได้แม่โคนมที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง และสหกรณ์

ที่จัดตั้งเป็นธนาคารมีโคทดแทนเข้าร่วมโครงการหมุนเวียนอยู่ตลอด ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ        
สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรสมาชิกเกี ่ยวกับการผลประโยชน์ที ่ได้รับ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรส่ง        
โคทดแทนเข้าร่วมโครงการและถอนคืนเป็นโคสาวท้องมากขึ้น  
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 5.2.2 สนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการฟาร์ม โดยเฉพาะค่าอาหารข้นให้แก่
สหกรณ์ท่ีได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคาร เพ่ือให้สามารถด าเนินงานโครงการต่อไปได้ 
 5.2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่ปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ จ าหน่ายให้กับสหกรณ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการเลี้ยงโคนมทดแทน และเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารให้แก่สหกรณ์ 
 5.2.4 สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงโคนมทดแทนของสหกรณ์ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะทักษะการผสมเทียมซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างละเอียด และต้องผ่านการฝึกอบรมอย่าง
เข้มข้น เพ่ือให้การเลี้ยงโคนมทดแทนของสหกรฺณ์มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 5.2.5 เพ่ือให้เกษตรกรมีแรงจูงใจและมีโอกาสในการถอนคืนโคสาวท้องจากโครงการมากขึ้น นอกจาก
จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรช าระเงินในการถอนคืนโคสาวท้องเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อแล้ว สหกรณ์ควรมีแนวทาง
ทีจ่ะสนับสนุนให้เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องในด้านอ่ืนด้วย อาทิ ให้เกษตรกรฝากเงินที่ได้จากการขายฝาก
โคนมทดแทนไว้กับสหกรณ์และเมื่อถึงเวลาถอนคืนโคสาวท้องก็ช าระเงินส่วนต่างเพ่ิม หรือสนับสนุน ให้
เกษตรกร ฝากเงินรายเดือนไว้กับสหกรณ์เพ่ือใช้ในการถอนคืนโคสาวท้องเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะช่วย
ลดภาระในการหาเงินมาถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกรได้ 



บรรณานุกรม 
 

กมล ไพศาลศิณิวัฒน์. (2547). การวิเคราะห์ต้นทุนและการประหยัดต่อขนาดของการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง   
ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

กรมปศุสัตว์. (2556). การศึกษาระบบการเลี้ยงโคนมสาวทดแทนในรูปแบบวัวหลุม [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ 
จาก: http://nutrition.dld.go.th (วันสืบค้นข้อมูล: 15 พฤศจิกายน 2560). 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2559). คู่มือการด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทน) ปี 2559. 
กรุงเทพฯ. 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2561). รายงานผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง. กรุงเทพฯ. 
 

กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร และคณะ. (2553). คู่มือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม . โครงการลดต้นทุนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม ด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : สถาบัน   
ราชภัฎอุบลราชธานี. 

 

บรรเทิง มาแสง. (2546). เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
 โครงการ.กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. (2553). การวางแผนและการประเมินผลโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานในภาครัฐ.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558). การประเมินผลโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบ 
 ชีวภาพ (วัวหลุม). กรุงเทพฯ. 
 

Rensis Likert. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes.Archives of  
 Psychology. No. 140. 
 

W.K.Kellogg Foundation. (2004). Logic Model Development. W.K.Kellogg Foundation Michigan. 
 
 
 

http://nutrition.dld.go.th/


 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

บันทึกข้อความการขอยกเลิกการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
(ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) 
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ภาคผนวกที่ 2 

ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
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สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 
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สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 
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สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 
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ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 
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สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 
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สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด 
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สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

แบบสอบถามโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
โครงการธนาคารโคนมทดแทน ปี 2559-2561 

ข้อมูลนี้ทางราชการจะเก็บไว้เป็นความลับ และจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประเมินทางสถิตทิี่เป็นข้อมูลส่วนรวมเท่านั้น 
 

 

ชื่อ.............................................................. ................... เลขบัตรประชาชน ...................................................... 
บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่ .............. ต าบล............................................. อ าเภอ ...................................... 
จังหวัด .................................................... เบอร์โทร............................................................................................ 
เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนม.......................................... อ าเภอ........................... จังหวัด....................................... 
 

       วันที่......./.........../..........ผู้สัมภาษณ์……………. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ   ชาย   หญิง 
1.2 อายุ....................ป ี
1.3 การศึกษาสูงสุด     ไม่ได้เรียน     ประถมศึกษา     ม.ต้น     ม.ปลาย/ปวช./ปวส.

           ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืนๆ ระบุ.............................. 
1.4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ...........................คน  
1.5 จ านวนแรงงานในครัวเรือน ...................คน 

 แรงงานในการเกษตร..........................คน 
 แรงงานนอกการเกษตร...........................คน 

1.6 อาชีพหลักของเกษตรกร (ดูจากเวลาที่ประกอบอาชีพ) 
 ท านา  ท าสวน ระบุ.................................. ท าไร่ ระบุ.................................. 
 ประมง ระบุ...................................... ปศุสัตว์ ระบุ........................ รับจ้างทั่วไป 
 อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

1.7 อาชีพเสริม  
 ท านา  ท าสวน ระบุ.................................. ท าไร่ ระบุ.................................. 
 ประมง ระบุ...................................... ปศุสัตว์ ระบุ........................ รับจ้างทั่วไป 
 อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

 
 
 
 

แบบท่ี 1 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร 
2.1 พ้ืนที่ถือครองทั้งหมด (เฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ์)........................ไร่ จ าแนกเป็น 

 พ้ืนที่ท าการเกษตร....................ไร่   ที่อยู่อาศัย...................ไร่ 
 ที่รกร้าง/ว่างเปล่าประมง ....................ไร่  อ่ืนๆ ระบุ.................จ านวน.........ไร่ 

2.2 พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด..................ไร่  แบ่งเป็น  
 ของตนเอง....................ไร่  เช่า...................ไร่ 
 ได้ท าฟรี ....................ไร่  อ่ืนๆ ระบุ...................จ านวน..........ไร่ 

2.3 แหล่งน้ าในการเกษตร 
 บ่อบาดาล    สระน้ าที่ขุดเอง  น้ าฝน 

   คลองธรรมชาติ   น้ าชลประทาน 
    อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................... 

2.4 ประสบการณ์การท าเกษตร (ยึดตามอาชีพหลัก)......................................ปี 
2.5 รายได้ของครัวเรือน (รายได้ของทุกคนที่อยู่ในครัวเรือน) ...............................บาท/ปี จ าแนกเป็น 

 รายได้ทางการเกษตร..................บาท/ปี     รายได้นอกการเกษตร................บาท/ปี 
2.6 ท่านเคยเข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ 

 เคย โครงการที่เข้าร่วม 1.......................................... 2..................................................... 
 ไม่เคย เพราะ..................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 
3.1 แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมจ านวน...................คน 

 แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว..........................คน 
 แรงงานจ้างอย่างเดียว...........................คน 
 แรงงานในครัวเรือน ..........................คน+  แรงงานจ้าง .........................คน 

3.2 ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม ...............................ป ี
 3.3 ลักษณะการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

 ยืนโรง (อยู่ในซองตลอดเวลา)   ปล่อยลาน (อยู่ในคอกแต่มีลานให้เดิน ถึงเวลาเข้าคอกรีด)
 ปล่อยแปลง  (เลี้ยงในแปลงหญ้า)   ผสม ระบุ........................................................... 

 3.4 พ้ืนที่แปลงหญ้า 
   มี  จ านวน..........ไร่  ปลูกหญ้าพันธุ์.......................ปริมาณหญ้าสด....................กก./ป/ีไร ่
   -   ความเพียงพอ เพียงพอ  ไม่เพียงพอ   

แก้ไขโดย................................................................................................................ .......... 
 ไม่มี  เพราะ    ไม่มีพ้ืนที่    ขาดแคลนแรงงาน    อ่ืนๆ ระบุ.................... 
แก้ไขโดย...................................................................................... ..................................... 
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3.5 แหล่งน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม  
 บ่อบาดาล   น้ าประปา   สระน้ าที่ขุดเอง  

   คลองธรรมชาติ  อ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 
- ปริมาณน้ าที่ใช้เพียงพอหรือไม่  เพียงพอตลอดปี  ไม่พอ  

 แก้ปัญหาโดย................................................................................................ ..................... 
3.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้เลี้ยงโคนม (ค่าอาหารโค/ปรับปรุงโรงเรือน/ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น) 

    ทุนส่วนตัว   เงินกูอ้ย่างเดียว     ทุนส่วนตัว + เงินกู ้
 - กรณีมีการยืมเงิน โปรดระบุแหล่งเงินกู้ 
    สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก  ดอกเบี้ยร้อยละ....................บาท/เดือน/ปี 
   ธกส. ดอกเบี้ยร้อยละ......................บาท/เดือน/ปี  
   ธ.พาณิชย์ต่างๆดอกเบี้ยร้อยละ........................บาท/เดือน/ปี 
   ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยร้อยละ..........................บาท/เดือน/ปี 
   อ่ืนๆ ระบุ................................... ดอกเบี้ยร้อยละ..........................บาท/เดือน/ปี 

3.7 ระยะทางจากบ้านไปถึงศูนย์รวมน้ านมดิบ...........................กม. 
3.8 ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ การเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรมีการตายบ้างหรือไม่ 

   มี  เฉลี่ย................ตัว/ปี คิดเป็นเงิน...........................บาท/ปี  ไม่มี 
3.9 จ านวนโคนมท้ังหมดที่เลี้ยงในขณะนี้.......................ตวั แยกตามพันธุ์ได้ดังนี้ 

 

รายการ โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ซาฮิวาล เรดซินดี้ อื่นๆ  ระบุ... รวม 
1. โคพ่อพันธุ ์      
2. แม่โครีดนม      
3. แม่โคแห้งนม      
4. โคสาวท้อง      
5. โคสาวรอผสม (อายุ 12 เดือนข้ึนไป)      
6. โครุ่น (หย่านม -12 เดือน)      
7. ลูกโค (ตั้งแต่แรกคลอดถึงหย่านม)      

รวม      
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ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสมาชิกธนาคาร 
4.1 ท่านเริ่มส่งโคทดแทนเข้าร่วมโครงการในปี.............................. 
4.2 ท่านทราบข่าวสารโครงการธนาคารโคนมทดแทนจากสื่อใด 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ต่างๆ fackbook/line/Application ต่างๆ  
     วิทยุ ทีวี 
 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์  วารสารต่างๆ ระบุ.................................... 
     โปสเตอร์    สูจิบัตรในงาน............................... 
 สื่อบุคคล ได้แก่  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด  สหกรณท์ี่เป็นสมาชิก 
 ผู้น าท้องถิ่น (อบต./ก านัน/ผญบ.)  เพ่ือนบ้าน  อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

4.3 นอกจากธนาคารโคนมทดแทนท่านรู้จักธนาคารสินค้าเกษตรอ่ืนอีกหรือไม่ 
 รู้จัก ธนาคารที่รู้จักได้แก่ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  

 ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร   ธนาคารโค – กระบือฯ  
 ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม  ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง 

 ไม่รู้จัก เพราะ................................................................................................................  
4.4 ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหาร/ด าเนินงานธนาคารโคนม หรือไม่ 

    ไม่มี  เพราะ.....................................................................................................................  
 มี โดย   

 ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ 
   ร่วมก าหนดกฎระเบียบ/เงื่อนไข/สัญญาต่างๆ 
   เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ 
   เป็นคณะกรรมการโครงการธนาคาร 

    อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................................................   
4.5 ท่านได้เข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ เงื่อนไข สัญญาต่างๆ หรือไม่ 

 เข้าร่วม   ระดับความเข้าใจ  น้อยที่สุด น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด 
 ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจาก....................................................................................................  
 ยังไม่จัดประชุมชี้แจง 
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4.6 นอกจากการเข้าร่วมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ ท่านได้รับการอบรม/การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (เฉพาะที่เก่ียวกับธนาคารโคนมทดแทน) 
  ไม่มีการจัดอบรม 
  มีการจัดอบรม ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก..........................................................................  

                          เข้าร่วมเมื่อ.............................หลักสูตร/หัวข้อที่ได้รับการอบรมมี ดังนี้ 
 

หลักสูตร/หัวข้อที่ได้รับการบรม 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ในฟาร์ม 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

           
           
           
           
           
 

ส่วนที่ 5 การใช้บริการของธนาคาร 
5.1 ปัญหาในการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกร 

   ไม่มี 
   มี    ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง    อาหารหยาบที่มีคุณภาพ   โรงเรือนคับแคบ
    ความรู้ด้านการผสมเทียม  ขาดเงินทุน  อ่ืน ๆ ระบุ.......................... 

5.2 เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   ช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูโคนมทดแทน (ประหยัดแรงงานในการเลี้ยง) 
   เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมทดแทนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
    ได้โคสาวท้องที่มีสุขภาพดี  ผสมติดง่ายข้ึน  

 ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทน 
   ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ (สนับสนุนการด าเนินงานธนาคาร) 

 อ่ืน ๆ ........................................................................................................................... ...... 
5.3 ลักษณะการฝากโคนมของท่าน 

   ฝากเลี้ยง  ค่าจ้างเลี้ยง............................บาท/ตัว/เดือน 
   ขายฝาก  มูลค่าการขายฝากเฉลี่ย................................บาท/ตัว 
 - กรณีขายฝากท่านคิดว่าราคาที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  เหมาะสม ระดับความเหมาะสม  น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  

 มาก        มากที่สุด 
  ไม่เหมาะสม เพราะ.............................................................................................................  



88 
 

5.4 จ านวนโคนมท่ีขายฝากไว้กับธนาคารทั้งหมด............................ตวั (ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน) 
       - อายุเฉลี่ยของโคนมทดแทนที่ฝากธนาคาร.........................เดือน 

5.5 หลังจากใช้บริการทางธนาคารมีการรายงานผลการด าเนินงานการเลี้ยงโคให้กับสมาชิกทราบหรือไม่ 
 มี...............ครั้ง/เดือน/ปี 
 ไม่มี  เหตุผล......................................................................................................................  

5.6 กรณีขายฝากท่านน าเงินที่ได้ไปท าอะไร 
 ปรับปรุงฟาร์ม (ขยายคอก/ซ่อมแซมส่วนอ่ืนๆ)  ซื้อวัวเพ่ิม  
 เงินหมุนเวียนในฟาร์ม (ค่าอาหาร/แรงงาน/ยารักษาโรค)  ใช้จ่ายในครัวเรือน 
 ใช้หนี้เงินกู้ต่างๆ  อ่ืนๆ ระบุ...............................................................................  

5.7 ท่านได้ถอนคืนโคนมจากโครงการแล้วหรือไม่ 
 ถอนคืนแล้วทั้งหมด จ านวน......................ตัว มูลค่าที่ถอนคืนเฉลี่ย..................บาท/ตัว 
 ยังไม่ได้ถอนคืน เพราะ.............................................................................................. 
 ไม่ถอนคืน เพราะ  ราคาโคถอนคืนสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป   ไม่มีเงินถอนคืน  

 ปริมาณโคในฟาร์มเยอะแล้ว  อ่ืนๆ ระบุ.............................................. 
 5.8 โคสาวท้องที่ท่านถอนคืนจากธนาคารเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนดหรือไม่ (เกณฑ์ที่ก าหนด
เช่น เป็นโคสาวท้อง 3 เดือน น้ าหนักตัว 350 กก. เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละธนาคารก าหนด) 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด    โคสาวท้อง.............เดอืน  น้ าหนักตัว................กก. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................................................................................  

5.9 กรณีถอนคนืโคนมแล้ว แหล่งเงินทุนที่ท่านน ามาถอนคืนโคนม (ซ้ือวัวคืน) 
 ทุนส่วนตัว   เงินกูอ้ย่างเดียว  ทุนส่วนตัว + เงินกู ้

  - กรณีมีการยืมเงิน โปรดระบุแหล่งเงินกู้ 
    สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก  ดอกเบี้ยร้อยละ....................บาท/เดือน/ปี 
   ธกส. ดอกเบี้ยร้อยละ......................บาท/เดือน/ปี  
   ธ.พาณิชย์ต่างๆ ดอกเบี้ยร้อยละ........................บาท/เดือน/ปี 
   ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยร้อยละ..........................บาท/เดือน/ปี 
   อ่ืนๆ ระบุ................................... ดอกเบี้ยร้อยละ..........................บาท/เดือน/ปี 

5.10 โคนมท่ีได้ถอนคืนจากโครงการฯ ของท่านคลอดแล้วหรือไม่ 
 คลอดแล้ว..................ตัว เป็น  เพศผู้..........................ตัว  เพศเมีย.................. ตัว 
 ตาย................ตวั  
 ยังไม่คลอด  

5.10 กรณีคลอดแล้ว สุขภาพลูกโคท่ีคลอดเป็นอย่างไร 
 สมบูรณ์ แข็งแรง   ไม่ค่อยแข็งแรง  อ่ืน ๆ ระบุ....................................... 
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5.12 เปรียบเทียบการเลี้ยงโคทดแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมที่เข้ารวมโครงการ 
 

รายการ 
การเลี้ยงโคทดแทน 

หมายเหตุ 
เกษตรกรเลี้ยงเอง โครงการ 

1.อายุโคสาวทีผ่สมติดครั้งแรก (เดือน)    
2.สุขภาพโคสาวท้องที่ได้รบัคืน   แข็งแรง/ไม่แข็งแรง 
3.ปริมาณน้ านมของโคสาวท้องที่คลอดแล้ว (กก./วัน)    
4.สุขภาพลูกโคที่คลอด   แข็งแรง/ไม่แข็งแรง 
5. อัตราการผสมติดต่อคร้ัง  
(กรณีคลอดและผสมรอบสอง) 

   

5.ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคทดแทน (บาท/เดือน)    
 

5.13 ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยแก้ปัญหาในการเลี้ยงโคนมของท่านได้หรือไม่ 
    ได ้   ไม่ได้  ไม่แน่ใจ   อ่ืน ๆ............................ 

5.14 หลังจากถอนคืนโคสาวท้องแล้ว ท่านคิดจะส่งโคเข้าร่วมโครงการอีกหรือไม่ 
   ไม่ส่ง เพราะ.................................................................................................................  

 ส่ง  
  - สาเหตุที่ท่านส่งลูกโคทดแทนเข้าเลี้ยงในโครงการอีก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    โคสาวท้องที่ได้รับคืนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
    ลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนได้ 
    ปริมาณน้ านมดิบที่ได้จากแม่โคที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนมากกว่าแม่โคที่เลี้ยงเอง 
    แม่โคที่ถอนคืนจากโครงการผสมติดง่ายกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเอง 
    อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................ ................ 

5.15 ระหว่างเข้าร่วมโครงการโคทดแทนของท่านได้รับบริการสุขอนามัยสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
ในพ้ืนที่หรือไม ่(เช่น บริการผสมเทียม  รักษาโรคโคนมในฟาร์ม หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมท่ัวไป) 

 ได้รับจ านวน...........................ตัว/เดือน/ปี  
 ไมไ่ด้รับเพราะ............................................................................................................................. .. 
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ส่วนที่ 6 ต้นทุนการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไปจนผสมติด (ข้อมูลปี 2560) 
 

                หน่วย: บาท/ตัว 
รายการ โคนมทดแทนที่เกษตรกรเลี้ยงเอง 

 
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคทดแทนจนกระทั่งเป็นผสมติดครั้งแรก 
เฉลี่ย................เดือน 
1. ต้นทุนในการเลี้ยงโคนมทดแทน (เงินสด + ไม่เป็นเงินสด ) 
     -  ค่าอาหารข้น ( กากถ่ัวเหลือง   กากเมล็ดฝ้าย   ปลาปน่       
หางนมผง  ปลายข้าว  ร าสกัดน้ ามัน ข้าวโพด มันส าปะหลัง ) 
    -  ค่าอาหารหยาบ (เปลือกและไหมข้าวโพด ต้นขา้วโพด ยอด
อ้อย หญ้าต่าง ๆ ใบมันฯ ใบกระถิน พืชตระกลูถั่ว เปลือกสับปะรด 
เป็นต้น) 
    -  ค่าวิตามนิ/เกลือแร่/ยาบ ารุง/ค่าวัคซีน 
    -  ค่ายารักษาโรค 
    -  ค่าผสมเทียม/น้ าเชื้อ 
    -  ค่าจ้างแรงงาน 
    -  ค่าขนส่ง (กรณีสง่เองใส่ชอ่งค่าน้ ามนั) 
     -  ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์รีดนม  ค่าซ่อมแซมโรงเรือน ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ 
    -  ค่าน้ า  คา่ไฟฟา้ 
    -  ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง(ส่งนม ตัดหญ้า หาอาหารให้โค ฯลฯ) 
    -  อ่ืน ๆ ระบุ (ภาษีโรงเรือนเลี้ยงโค ....................................... 

รวมต้นทุนในการเลี้ยงโคนม  
2. ราคาน้ านมดิบที่จ าหน่ายได.้.......................บาท/กก. 
3. ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ย........................บาท/ตัว 
4. แม่โคพักรีดเฉลี่ย...........................เดือน 

 
 
 
......................................................................................... 
 
 
......................................................................................... 
 
 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
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ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานธนาคารฯ (กรุณาตอบทุกข้อ) 
 

รายการ 

 
ไม่พอใจ/ 

ไม่เหมาะสม 

 
พอใจ/

เหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจ/ความเหมาะสม 

เหตุผล 
ระบุ..... 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

7.1. การบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานธนาคาร 

        

7.2. การสนับสนนุให้มีธนาคาร
โคนมทดแทน 

        

7.3. ธนาคารโคนมทดแทน 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการ
เลี้ยงโคทดแทนของเกษตรกร 

        

7.4. การก าหนดระเบียบ 
กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ของธนาคาร 

        

7.5 การสนับสนนุสุขอนามัยสัตว์
จากเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว ์

        

7.6 ผลการด าเนนิงานของธนาคาร 
- ด้านการบริการฝาก- ถอน 
- ความสะดวก – รวดเร็ว 
- ด้านราคาขายฝาก 
- ด้านราคาถอนคืน 

        

7.7 ความพึงพอใจต่อโคสาวท้อง 
ที่ถอนคืน 

        

- สุขภาพของโคสาวท้องที่ได้รับคืน         

- ความพึงพอใจต่อสุขภาพของ  
ลูกโคที่เกิด 

        

- ปริมาณน้ านมดบิทีไ่ด้รับจาก  
โคสาวท้องที่คลอด............กก./ตัว 

        

- อัตราการผสมติดในท้องถัดไป         

รวม         
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ส่วนที่ 8 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากการเข้าร่วมโครงการ 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1...................................................................................... 
........................................................................................
........................................................................................ 
2......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
3......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

1............................................................................................ 
..............................................................................................
.............................................................................................. 
2............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 
3............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 

 



 

 

 

แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธนาคาร (สหกรณโ์คนม) 
โครงการธนาคารโคนมทดแทน ปี 2561 

 

ข้อมูลนีท้างราชการจะเก็บไว้เป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประเมินทางสถิตทิี่เป็นข้อมูลส่วนรวมเท่านั้น 
 

ช่ือสหกรณ์............................................................................................เบอร์โทร............................................... 
 

วนัที.่....../.........../..........ผู้สัมภาษณ์……………… 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อผู้ให้ข้อมูล............................................................................................อาย.ุ...................ปี 
 1.2 ต าแหน่ง 

      ประธานสหกรณ์.............................................................................................................. 
      ผู้จัดการสหกรณ์…………………………………………………………………………………………………. 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... 

 1.3 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด.........................ราย 
1.4 จ านวนสมาชิกที่เลี้ยงโคนม..............................ราย 

 

ส่วนที่ 2. การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 2.1 สหกรณ์ของท่านมีหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือในการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนหรือไม่อย่างไร 
 

    มี ได้แก่  งบประมาณ...................................บาท จาก................................................................... 
 ปีที่ไดง้บประมาณ..................................  
 เพียงพอหรือไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอแก้ไขโดย........................................................ 
  ปัจจัยการผลิต ..................................... จาก................................................................... 
 เพียงพอหรือไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอแก้ไขโดย........................................................ 
  อุปกรณ์/วัสดุ........................................ จาก................................................................... 
 เพียงพอหรือไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอแก้ไขโดย.......................................................... 
  ............................................................. จาก................................................................... 
 เพียงพอหรือไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอแก้ไขโดย.......................................................... 
    ไม่มีเนื่องจาก........................................................................................................................................... 

 
 
 
 

แบบท่ี 2 
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 2.2 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทันต่อการด าเนินงานหรือไม่  

           ทันเวลา   ไมท่ันเวลาระบุ..................................................................... ................... 
 2.3 ปัญหาการเบิกจ่ายเงินจากสหกรณ์จังหวัด 

 ไม่มี  
 มี 1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

                            2. .…………………………………………………………………………………………....………….…………. 
                            3. ………………………………………………………………………………………………………….………… 
 2.4 ก่อนด าเนินโครงการธนาคารฯ สหกรณ์ของท่านมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดโครงการและลงมติในการจัดตั้งธนาคารหรือไม่ 

 มี ผลการลงมต ิ     ไม่เข้าร่วม      เข้าร่วม     อ่ืน ๆ .................................... 
 ไม่มี เพราะ................................................................................................. ....................... 

 2.5 โครงการฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือบริหารโครงการธนาคารโคมทดแทน
โดยเฉพาะหรือไม ่

 มี ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการทั้งหมดรวม..... ..........ราย ความถี่
การประชุม......ครั้ง/เดือน/ปี 

 ไม่มี เพราะ....................................................................................................... ................. 
2.6 คณะกรรมการของธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการด าเนินการรูปแบบ

ธนาคารหรือไม ่
   ได้รับ จ านวน.............ครั้ง  จ านวนคณะกรรมการที่ได้รับการอบรม..........................ราย 

- หน่วยงานที่จัดอบรม................................................................ ........................................................... 
   ไม่ได้รับ เพราะ................................................................................................. ................. 
 2.7 สหกรณ์ของท่านมีการก าหนด กฎ ระเบียบ และแนวทางการด าเนินงานธนาคารหรือไม่ 

 ไม่มี เพราะ..................................... ................................................................................... 
 มี ด าเนินการโดย  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสหกรณ์จังหวัด 

 คณะกรรมการฯ ก าหนดเองแล้วเสนอสหกรณ์จังหวัด 
     คณะกรรมการฯ และสมาชิกก าหนดแล้วเสนอสหกรณ์จังหวัด 
     อ่ืน ๆ ระบุ.................................................... ........................... 

 2.8 ท่านคิดว่า กฎ ระเบียบ และแนวทางการด าเนินงานธนาคารที่ก าหนดขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
   เหมาะสม 
   - ระดับความเหมาะสม   มาก     ค่อนข้างมาก     ปานกลาง     ค่อนข้างน้อย     น้อย 

 ไม่เหมาะสม เพราะ................................................................................ ......................... 
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2.9 สหกรณ์ได้ก าหนดคุณสมบัติของโคทดแทนเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม ่
   ไมก่ าหนด เพราะ................................................................................... ....................... 
   ก าหนด ดังนี้.......................................................................................... ........................ 
  ............................................................................................................................................ 

2.10 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารธนาคารด้วยหรือไม่ 
   มี โดย  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารฯ  ก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์/เงื่อนไข  

              เข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานธนาคาร  ระบุ.................................. 
   ไม่มี เนื่องจาก........................................................................................... ....................... 

2.11 ก่อนด าเนินโครงการมีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการด าเนินโครงการให้แก่
เกษตรกรหรือไม ่
   ชี้แจง จ านวน................ครั้งจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังการชี้แจง .................ราย/ครั้ง 

 ไม่ได้ชี้แจง เพราะ.............................................................................. .............................. 
2.12 หลังด าเนินโครงการไปแล้ว มีการจัดประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ทราบหรือไม ่
   ชี้แจง จ านวน................ครั้ง/.......... เกษตรกรจ านวน...............ราย 

 ไม่ได้ชี้แจง เพราะ...................................................................... .............................. 
2.13 สหกรณ์มีการจัดอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคทดแทนหรือไม่ 

   ไม่มี เพราะ.......................................................................................................................  
   มี..................ครั้ง/เดือน/ปี 
 - หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม 
 1……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 2……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

2.14 ท่านคิดว่าเกษตรกรที่ส่งลูกโคเข้าร่วมโครงการจะสามารถลดต้นทุนได้หรือไม่ 
   ได ้

 ไม่ได้ เพราะ....................................................................................................................... 
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2.15 ความพร้อมของสหกรณ์ในการด าเนินงานธนาคารฯ  
 

รายการ พร้อม/
เพียงพอ 

ไม่พร้อม/ 
ไม่เพียงพอ 

หมายเหตุ 

1.จ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน
ธนาคาร (เลี้ยงโคนมทดแทน/การจัดท า
บัญชี เป็นต้น) 

   

2.องค์ความรู้ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ (การ
เลี้ยงโคนม/การผสมเทียม/โรคต่างๆ /
บัญชี) 

   

3.พ้ืนที่ในการเลี้ยง/แปลงหญ้า    
4.คอก/โรงเรือน    
5.อาหารข้น/หยาบ    
6.น้ า    
7.เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน
ธนาคาร 
(ค่าอาหารข้น/หยาบ ค่าขยายโรงเรือน 
ค่าจ้าง เป็นต้น) 

   

 

2.16 จ านวนแปลงหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงโคของสหกรณ์...............................ไร่  

  ความเพียงพอของแปลงหญ้าที่ใช้เลี้ยงโคในโครงการ 

   เพียงพอ ชนิดหญ้าที่ปลูก 1.........................ผลผลิต.......................ตัน/เดือน/ปี 

          2.........................ผลผลิต.......................ตัน/เดือน/ปี 

          3........................ผลผลิต........................ตัน/เดือน/ปี 

   ไม่เพียงพอ  แก้ไขโดย...................................................................................... ......... 
2.17 แหล่งน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมทดแทน และใช้ในแปลงหญ้าของสหกรณ์  

 บ่อบาดาล     น้ าประปา   สระน้ าที่ขุดเอง  คลองธรรมชาติ 
 อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................................... 

- ปริมาณน้ าที่ใช้เพียงพอหรือไม่  
 เพียงพอตลอดปี  
 ไม่พอ  แก้ปัญหาโดย............................................................................... ............................ 
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2.18 แหล่งเงินทุนที่ใช้เลี้ยงโคนมทดแทนของสหกรณ์ (ในกรณีมีการเพ่ิมจ านวนโคนมทดแทนในฟาร์ม 
หรือปรับปรุงฟาร์ม เป็นต้น) 

 ทุนสหกรณอ์ย่างเดียว   เงินกูอ้ย่างเดียว  ทุนสหกรณ ์+ เงินกู้ 
- กรณีมีการกู้ยืมเงิน โปรดระบุแหล่งเงินกู้ 
 ธกส. ดอกเบี้ยร้อยละ ........................ บาท / เดือน/ปี 
 ธ.พาณิชย์ต่างๆ ดอกเบี้ยร้อยละ ................... บาท / เดือน / ปี 
 ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยร้อยละ ....................... บาท / เดือน / ปี 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดอกเบี้ยร้อยละ .................. บาท / เดือน / ปี 
 อ่ืนๆ ระบุ.................... ดอกเบี้ยร้อยละ .................. บาท / เดือน / ปี 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานธนาคาร 
3.1 รูปแบบในการรับฝากโคทดแทนของธนาคาร 

    ขายฝาก (ซื้อวัวจากสมาชิก)   ฝากเลี้ยง   ทั้งสองแบบ  
    อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 

3.2 กรณีฝากเลี้ยงธนาคารฯ หักค่าเลี้ยงดูลูกโคจากเกษตรกรอย่างไร 
   หักจากรายได้น้ านมดิบ..................บาท/ตัว 

 เก็บเป็นเงินสด..................บาท/ตัว 
   อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................................................... ..................................... 

3.3 ผลการด าเนินงาน 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1) จ านวนเกษตรกรที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ (ราย) 

   

2) จ านวนโคนมทดแทนที่
เกษตรกรแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ (ราย) 

   

3) จ านวนเกษตรกรสมาชิก 
ทีข่ายฝากโคทดแทนให้กับ
ธนาคาร (ราย) 

   

4) จ านวนเกษตรกรสมาชิก 
ทีฝ่ากเลีย้งโคทดแทนให้กับ
ธนาคาร (ราย) 
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รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
5) จ านวนโคทดแทนท่ี
เกษตรกรสมาชิกขายฝาก 
กับธนาคาร (ตัว) 

   

  - มูลค่าการขายฝากโคทดแทน
ของธนาคาร (บาท) 

   

6) จ านวนโคทดแทนท่ี
เกษตรกรสมาชิกฝากเลี้ยง 
กับธนาคาร (ตัว) 

   

7) จ านวนเกษตรกรสมาชิก 
ที่ถอนคืนโคสาวท้องจาก
ธนาคาร (ราย) 

   

8) จ านวนโคทดแทนทีส่มาชิก
ถอนคืนจากธนาคาร (ตัว) 

   

-  มูลค่าการถอนคืนโค
ทดแทนของธนาคาร (บาท) 

   

9) ผลประกอบการของ
ธนาคารโคนมทดแทน 

   

   - ก าไร (บาท)    
   - ขาดทุน (บาท)    
10) จ านวนโคทดแทนท่ีตาย
ระหว่างการเลี้ยง (ตัว) 

   

   - มูลค่าของโคทดแทนท่ี
ตายระหว่างการเลี้ยง (บาท) 

   

 

3.4 สหกรณ์รับซื้อลูกโคจากสมาชิก 
  รับซื้อลูกโคอายุ..................เดือน น้ าหนัก.............กก./ตัว ราคา...................บาท/ตัว 
  รับซื้อลูกโคอายุ..................เดือน น้ าหนัก.............กก./ตัว ราคา...................บาท/ตัว 
  รับซื้อลูกโคอายุ..................เดือน น้ าหนัก.............กก./ตัว ราคา...................บาท/ตัว 

3.5 เกษตรกร/โคทดแทนที่เข้าร่วมโครงการได้รับบริการจากส านักงานปศุสัตว์หรือไม่ 
 ได้รับ - เกษตรกร จ านวน.....................ราย - โคทดแทน จ านวน........................ตัว 
โดยการ ฉีดวัคซีน .................ตวั ผสมเทียม .................ตัว  ตรวจโรค ................ตวั 
 อ่ืนๆ ....................ตัว 

   ไม่ได้รับ เพราะ...................................................................................................................  
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3.6 ท่านคิดว่าการสนับสนุนเกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์ การผสมเทียม และอ่ืนๆ จากปศุสัตว์จังหวัด            
มีความเหมาะสมหรือไม่ 
   เหมาะสม 
    - ระดับความเหมาะสม    มาก     ค่อนข้างมาก     ปานกลาง     ค่อนข้างน้อย     น้อย 
   ไม่เหมาะสม เพราะ.............................................................................................................  

3.7 สหกรณ์ของท่านมีการจัดท าทะเบียนโคนมรายตัว เพ่ือท าบัญชีรับฝาก – ถอน หรือไม่ 
   มี  

 ไม่มี เพราะ................................................................................................ .......... 
3.8 สหกรณ์จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย แยกประเภทธุรกิจเฉพาะกิจกรรมธนาคารโคนมทดแทนหรือไม่ 

 แยกเฉพาะกิจกรรมธนาคาร ฯ      
 ไม่แยก เพรา....................................................................................................... 

ส่วนที่ 4.  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
2.1 ความเพียงพอของแปลงหญ้า/อาหารที่ใช้เลี้ยงโค 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
2.2 โรงเรือนเลี้ยงโคทดแทน/โคสาวท้อง 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
2.3 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ 
.......................................................................... ................. 
........................................................................................... 
2.4 สุขภาพโค 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
2.5 อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 
............................................................................................  
...................................................................... ...................... 
 
............................................................................................  
............................................................................................  
 
............................................................................................  
............................................................................................  
 
..................................................................... ....................... 
............................................................................................  
 
............................................................................................  
............................................................................................ 

 

คุณลออ  จิตต์ชอบ   
ศูนย์ประเมินผล  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่ท างาน  02-9405387  มือถือ 089 – 7708771  แฟกซ์  02-5792670 



 

 

 

แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณโ์คนม (เพิ่มเติม) 
โครงการธนาคารโคนมทดแทน ปี 2561 

 

ข้อมูลนีท้างราชการจะเก็บไว้เป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประเมินทางสถิตทิี่เป็นข้อมูลส่วนรวมเท่านั้น 
 

ช่ือสหกรณ์............................................................................................เบอร์โทร............................................. 
ชื่อผูใ้ห้ข้อมูล.......................................................................................ต าแหน่ง......................................... 
 
 

ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
1. จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลโคนมทดแทนฝูงในฟำร์มกลำงของสหกรณ์.................................รำย 

   ได้แก่  1) เจ้ำหน้ำที่สัตว์แพทย์...............รำย    อยู่ประจ ำฟำร์ม  อยู่ชั่วครำว.........วัน/เดือน 
      ท ำหน้ำที่  1................................................................................................................. .................. 

2.................................................................................................................................... 
3............................................................................................................................ ....... 

   2) เจ้ำหน้ำที่สัตวบำล..................รำย    อยู่ประจ ำฟำร์ม   อยู่ชั่วครำว..........วัน/เดือน 
      ท ำหน้ำที่  1................................................................................................................. .................. 

2.................................................................................................................................... 
3............................................................................................................................ ....... 

   3) เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป.......................รำย    อยู่ประจ ำฟำร์ม   อยู่ชั่วครำว..........วัน/เดือน 
     ท ำหน้ำที่  1................................................................................................................. .................. 

2....................................................................................................................................  
3............................................................................................................................ ....... 

2. ท่ำนมีกำรก ำหนดคุณสมบัติโคสำวท้องที่จะขำยคืนให้แก่เกษตรกรหรือไม่ 
 ไม่มี เพรำะ..................................................................................... .............................. 
 มี ได้แก ่1. .....................................................................................................................  

          2. ....................................................................................................................  
          3. ................................................................................... ............................... 

 
 
 
 
 

แบบท่ี 2.1 
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3. ผลกำรด ำเนินงำน 
  

รายการ ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อำยุโคสำวที่ท ำกำรผสมเทียมเฉลี่ย (เดือน)    
2. อัตรำกำรผสมติดเฉลี่ย (ครั้ง/ตัว)    
3. จ ำนวนโคทดแทนที่ตำยระหว่ำงเลี้ยง (ตัว)    
4. อำยุโคสำวท้องที่ขำยคืนให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 
   (ท้องก่ีเดือน) 

   

5. น้ ำหนักโคสำวท้องที่ขำยคืน (กก./ตัว)    
6. จ ำนวนโคสำวท้องที่เลี้ยงได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและขำย
คืนให้แก่เกษตรกร 

   

 

4. จำกผลกำรด ำเนินงำนในข้ำงต้นโคสำวท้องที่เกษตรกรถอนคืนเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดหรือไม่ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้แก่  เป็นโคสำวท้อง..................เดือน  

     น้ ำหนักโคสำวท้องที่ขำยคืน....................กก./ตัว 

   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ เนื่องจำก....................................................................................  
5. ต้นทุนในกำรเลี้ยงโคทดแทนของสหกรณ์ 

5.1 อำยุโคทดแทนที่เริ่มเลี้ยงเฉลี่ย...................เดือน 
5.2 ระยะเวลำในกำรเลี้ยงโคทดแทนจนกระทั่งเป็นโคสำวท้อง 3 เดือน เฉลี่ย................เดือน 
5.3 ต้นทุนในกำรเลี้ยงโคทดแทนตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนกระทั่งเป็นโคสำวท้อง 3 เดือน 

                    หน่วย: บาท/ตัว 
รายการ โคนมทดแทนที่เกษตรกรเลี้ยงเอง 

1. ต้นทุนในกำรเลี้ยงโคนมทดแทน (เงินสด/ไม่เป็นเงินสด) 
    -  ค่ำอำหำรข้น ( กำกถ่ัวเหลือง กำกเมล็ดฝ้ำย ปลำป่น เป็นต้น)        
    -  ค่ำอำหำรหยำบ (เปลือกและไหมข้ำวโพด ต้นข้ำวโพด เป็นต้น) 
    -  ค่ำอำหำร TMR 
    -  ค่ำวิตำมิน/เกลือแร/่ยำบ ำรุง/ค่ำวัคซีน 
    -  ค่ำยำรักษำโรค 
    -  ค่ำจ้ำงแรงงำน 
    -  ค่ำซ่อมแซมโรงเรือน ค่ำอุปกรณ์อื่นๆ 
    -  ค่ำน้ ำ  ค่ำไฟฟ้ำ 
    -  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง( ที่ใช้ในกำรเลีย้งโคทดแทน) 
    -  อื่นๆ ระบุ ....................................... 

รวมต้นทุนในการเลี้ยงโคนม  

 
.................................................................................................... 
.....................................................................................................
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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6. ปัญหำในกำรเลี้ยงโคทดแทน 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 อำหำรที่ใช้เลี้ยงโค 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 โรงเรือนเลี้ยงโคทดแทน/โคสำวท้อง 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 เจ้ำหน้ำที ่(ควำมเพียงพอ/องค์ควำมรู้) 
...................................................................... ..................... 
........................................................................................... 
 สุขภำพโค (โคโตช้ำ ไม่แข็งแรง) 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 แปลงหญ้ำ (ไม่มี/มีแต่ไม่เพียงพอ) 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 กำรผสมเทียม (ผสมติดยำก) 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 โรคระบำด (โรคปำกเท้ำเปื่อย/ไข้เห็บ) 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

 
........................................................................................ 
........................................................................................  
 
........................................................................................  
........................................................................................ 
 
........................................................................................  
........................................................................................  
 
........................................................................................ 
........................................................................................  
 
........................................................................................  
........................................................................................  
 
........................................................................................  
............................................................................. ........... 
  
........................................................................................  
........................................................................................  

 

หำกมีข้อสงสัยติดต่อ 
คุณลออ  จิตต์ชอบ  ต ำแหน่งเศรษฐกรช ำนำญกำรพิเศษ /คุณทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ต ำแหน่งเศรษฐกร  
ศูนย์ประเมินผล  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ที่ท ำงำน  02 - 9405387  มือถือ 089 – 7708771  / 089 – 6283539 แฟกซ์  02-5792670 
 



 

 

 

แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด 
โครงการธนาคารโคนมทดแทน ปีงบประมาณ 2561 

 

ข้อมูลนีท้างราชการจะเก็บไว้เป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประเมินทางสถิตทิี่เป็นข้อมูลส่วนรวมเท่านั้น 
 

ชื่อ/สกุล.....................................................................................ต าแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน..................................................................................เบอร์โทร..................................................... 
 

ส่วนที ่1 การบริหารจัดการและงบประมาณ 
1.1 หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโคนมทดแทนให้กับสหกรณ์โคนมในพ้ืนที่หรือไม่ 

 มี 
 ไม่มี เพราะ.................................................................................................................. ......................... 

1.2 ประเภทสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์ต่าง ๆ  fackbook/line/Application ต่าง ๆ  วิทยุ............ ทีวี 
 - ความถี่.............................ครั้ง/อาทิตย์/เดือน 
 สื่อสิ่งพิมพ์   หนังสือพิมพ์  วารสารต่าง ๆ ระบุ........... โปสเตอร์   สูจิบัตรในงาน............... 
 - ความถี่.............................ครั้ง/อาทิตย์/เดือน 
 สื่อบุคคล   เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด  สหกรณ์............  ผู้น าท้องถิ่น (อบต./ก านัน/ผญบ.)  

       เพ่ือนบ้าน/เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ   อ่ืน ๆ ระบุ.................................... 
 - ความถี่.............................ครั้ง/อาทิตย์/เดือน 
 อ่ืน ๆ ระบุ....................................... 
 - ความถี่.............................ครั้ง/อาทิตย์/เดือน 

1.3 จ านวนสหกรณ์โคนมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ...................สหกรณ์  
ได้แก่ 1................................................................................................................................................................ 

  2................................................................................................................................................................. 
3................................................................................................................................................................. 
4................................................................................................................................................................. 

1.4 ท่านคิดว่ารูปแบบการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทน (ท่ีก าหนดจากส่วนกลาง) มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 เหมาะสม 

   - ระดับความเหมาะสม  มาก      ค่อนข้างมาก      ปานกลาง      ค่อนข้างน้อย       น้อย 
 ไมเ่หมาะสม เพราะ...........................................................................................................................  
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1.5 ท่านได้คัดเลือกสหกรณโ์คนมเพ่ือเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่ก าหนดหรือไม ่
 คัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนด ได้แก่ 

1............................................................................................................................ ............................ 
2..…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 ไม่ได้คัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนด เพราะ 
1............................................................................................................................ ............................ 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………….…..…... 
3.………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
4.……………………………………………………………………………………………………………………………..…….... 

1.6 ท่านคิดว่าคุณสมบัติของสหกรณ์ท่ีก าหนดมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  เหมาะสม 
   - ระดับความเหมาะสม  มาก      ค่อนข้างมาก      ปานกลาง      ค่อนข้างน้อย      น้อย 
  ไม่เหมาะสม เพราะ........................................................................................... ............................. 
1.7 ท่านได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความพร้อมสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

 มี โดยการ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................ 

 ไม่มี เพราะ............................................................................................................................................................ 
1.8 จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ........................สหกรณ์ ได้แก่ 

1................................................................................................................................................................................ 
 2................................................................................................................................................................................ 

3................................................................................................................................................................................ 
4................................................................................................................................................................................ 

1.9 ท่านได้มีการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนให้สหกรณ์เป้าหมายทราบหรือไม่ 
 มี จ านวน......................ครั้ง 
 ไม่มี เพรา............................................................................................................................................. 

1.10 ท่านได้มีการจัดอบรมคณะกรรมการ และสมาชิกธนาคารเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงานธนาคาร         
โคนมทดแทนหรือไม่ 

 มี จ านวน......................ครั้ง 
 ไม่มี เพรา............................................................................................................................................ 
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1.11 ในการด าเนินงานโครงการธนาคารโคนมทดแทน นอกเหนือจากสหกรณ์จังหวัดแล้วมีหน่วยงานอ่ืน  ๆ   
ร่วมด าเนินการหรือไม่ 

 ไมม่ี  
 มี ได้แก่ 1..........................................................กิจกรรมที่ด าเนินการ................................... ............ 
    2............................................... ...........กิจกรรมท่ีด าเนนิการ................................................ 
    3..........................................................กิจกรรมท่ีด าเนนิกา.................................................. 

1.12 ท่านคิดว่าการสนับสนุนเกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์ การผสมเทียม และอ่ืน ๆ จากปศุสัตว์จังหวัดมีความ
เหมาะสมหรือไม ่
  เหมาะสม 
   - ระดับความเหมาะสม  มาก       ค่อนข้างมาก  ปานกลาง  ค่อนข้างน้อย     น้อย 
  ไม่เหมาะสม เพราะ............................................................................................................. .............. 
1.13 สหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารโคนมทดแทนมีการจัดท าทะเบียนโครายตัว/จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
แยกเฉพาะกิจกรรมธนาคารโคนมทดแทนหรือไม่ 

 ไม่ท า  
 ท าแล้ว จ านวน..................สหกรณ์ ได้แก่ 

1.................................................................................................................................................................... 
  2................................................................................................................................................................... 

  3................................................................................................................................................................... 
1.14 งบประมาณท่ีสนับสนุนให้กับสหกรณ์ท่ีได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารโคนมทดแทน 

  ไม่มี เพราะ.................................................................................................................. ...................... 
 มี  

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 
 - จ านวนงบประมาณที่ขออนุมัติ.....................................................บาท 
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจริง.....................................................บาท 
 - ความเพียงพอของงบประมาณ  พอ  ไม่พอ 
 - งบประมาณที่ได้รับทันเวลาหรือไม่  ทันเวลา  ไม่ทันเวลา แก้ไขโดย..................................... 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 
 - จ านวนงบประมาณที่ขออนุมัติ.....................................................บาท 
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจริง.....................................................บาท 
 - ความเพียงพอของงบประมาณ  พอ  ไม่พอ 
 - งบประมาณที่ได้รับทันเวลาหรือไม่  ทันเวลา  ไม่ทันเวลา แก้ไขโดย..................................... 
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 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 
 - จ านวนงบประมาณที่ขออนุมัติ.....................................................บาท 
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจริง.....................................................บาท 
 - ความเพียงพอของงบประมาณ  พอ  ไม่พอ 
 - งบประมาณที่ได้รับทันเวลาหรือไม่  ทันเวลา  ไม่ทันเวลา แก้ไขโดย..................................... 
กรณีท่ีได้เงินสมทบก่อนปี 59 ระบุ...............................................บาท ได้จาก 
  เงินกู้..................................................จ านวน..................................บาท ดอกเบี้ย............... บาท/ปี 
  เงินอุดหนุน........................................จ านวน..................................บาท ดอกเบี้ย............... บาท/ปี 
  อ่ืน ๆ ระบุ...........................................จ านวน.................................บาท ดอกเบี้ย.............. บาท/ปี 
1.15 หลังจากด าเนินโครงการแล้ว ท่านได้มีการติดตามการด าเนินงานของธนาคารโคนมทดแทนของแต่ละสกรณ์หรือไม่ 

 ไม่มี  
 มี ความถี่.........................ครั้ง/เดือน 
 กิจกรรมที่ด าเนินการในขณะเข้าไปติดตาม  ได้แก่............................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 2. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
.......................................................................... ................. 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
...........................................................................................  
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

............................................................................................  

............................................................................................  

...................................................................... ...................... 

............................................................................................  

............................................................................................  

............................................................................................  

............................................................................................  

...................................................................... ....................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 

คุณลออ  จิตต์ชอบ   
ศูนย์ประเมินผล  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่ท างาน  02-9405387  มือถือ 089 – 7708771  แฟกซ์  02-5792670 


